
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Ins�tuto de Ciências Sociais

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1H, Sala 20 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone: - secretaria@incis.ufu.br

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

Unidade Ofertante: INCIS - Ins�tuto de Ciências Sociais

Código: INCIS31504 Período/Série: 5º Período Turma: S

Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60h/a Prá�ca: 40h/a Total: 100h/a Obrigatória: ( X ) Opta�va:

Professor(A): Marili Peres Junqueira Ano/Semestre: 2022/1

Observações:

2. EMENTA

Compreender os processos de formação rural no Brasil e as relações estabelecidas entre os sujeitos e o campo. Polí�cas de educação e de formação para e das populações rurais, quilombolas e povos tradicionais. Educação escolar indígena: perspec�vas e desafios. Adequação dos conteúdos curriculares e das prá�cas metodológicas das Ciências Sociais às necessidades e
interesses das populações camponesas e dos povos tradicionais. Observar e vivenciar prá�cas desenvolvidas em escolas ou espaços forma�vos educacionais rurais e de populações tradicionais que tenham o campo como seu espaço de vida.

3. JUSTIFICATIVA

O presente componente curricular está inserido como primeira etapa da formação do/a futuro/a professor/a, e visa desenvolver habilidades e competências às/aos estudantes para atuarem como professoras/es. Os conhecimentos das Ciências Sociais adquiridos durante a graduação serão agora mobilizados para a sua atuação como professor/a, pois a “Sociologia” é
uma disciplina escolar do Ensino Médio. Apesar de ter o nome de Sociologia, ou seja, apenas uma das ciências que compõem as Ciências Sociais, ela mobiliza conhecimentos e conceitos da Antropologia, Sociologia e Ciência Polí�ca. O seu papel do/a professor/a na educação é fundamental para que as/os suas/seus alunas/os sejam agentes atuantes e crí�cas/os da
realidade social. Este componente curricular dará o suporte teórico e prá�co para que a/o estudante esteja preparado para ser Professora ou Professor na interlocução com às necessidades e interesses das populações camponesas e dos povos tradicionais.

O Estágio Supervisionado é a�vidade curricular obrigatória, conforme determina a Resolução CNE/CP 01/2002 que ins�tui as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de formação de professoras/es da Educação Básica; cursos de Licenciatura, com graduação plena. Além de desenvolver, apoiar e es�mular a�vidades de ensino, pesquisa ou extensão relacionadas com
a educação das e nas populações camponesas e dos povos tradicionais. Obje�va-se assim experenciar e vivenciar prá�cas desenvolvidas em escolas ou espaços forma�vos educacionais rurais e de populações tradicionais que tenham o campo como seu espaço de vida.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:

Es�mular a/o licenciando a se interessar pelas questões educacionais, a par�r da observação de situações do co�diano da escola, da educação no campo e das relações étnico-raciais para a docência em Ciências Sociais.

Obje�vos Específicos:

Analisar as polí�cas sobre educação para e das populações rurais, quilombolas e povos tradicionais, que será amplamente observado nas suas perspec�vas próprias e em seus desafios.

Vivenciar e observar dentro de uma relação de indissociabilidade entre teoria e prá�ca em espaços forma�vos formais e não formais de educação.

Analisar o ambiente escolar sob a ó�ca das teorias sociológicas clássicas e contemporâneas que têm a educação como objeto de estudo.

Avaliar cri�camente, e poli�camente, à docência da disciplina escolar Sociologia ministrada no Ensino Médio, tendo como referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), as Orientações Curriculares Nacionais de Sociologia (OCN), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo Referência para o Ensino Médio (CRMG).

Trabalhar polí�ca e academicamente para a inserção, valorização e reconhecimento social da Sociologia escolar como conteúdo necessário, e indispensável.

Refle�r e analisar a atuação da/o docente do Ensino Médio, trabalhando com dinamismo e postura crí�ca frente à realidade, incen�vando a�vidades de enriquecimento cultural e desenvolvendo prá�cas inves�ga�vas, u�lizando metodologias, estratégias e materiais de apoio para e das populações rurais, quilombolas e povos tradicionais.

5. PROGRAMA

DATA PROGRAMA

1 28/09 Apresentação do programa e discussão sobre os procedimentos, a serem adotados no processo ensino-aprendizagem.

2 05/10
Ser Estagiária/o e Futuro/a Professor/a.
O jovem como sujeito do Ensino Médio.

3 19/10 Processos de formação rural no Brasil e as relações estabelecidas entre os sujeitos e o campo.

4 26/10 Processos de ins�tucionalização das Ciências Sociais no Brasil no mundo rural e urbano.

5 09/11 Avaliar cri�camente os conteúdos da disciplina escolar Sociologia ministrada no Ensino Médio, tendo como referência a LDB, Orientações Curriculares Nacionais de Sociologia (OCN), Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, o Plano Nacional do Livro Didá�co (PNLD) para a área da Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHSA) e o Currículo Referência de Minas Gerais.

6 16/11
Polí�cas de educação e de formação para e das populações rurais, quilombolas e povos tradicionais e a relação com as Ciências Sociais no Brasil.
Ser Estagiári@ na pandemia - Relação da formação da/o licencianda/o com o estágio supervisionado.

7 23/11 Socialização do Mapa Conceitual.

8 30/11

Educação escolar indígena: perspec�vas e desafios.
Planejamento e planos de aula: organização e sistema�zação do currículo para o Ensino Médio.
Planejamento das a�vidades nas escolas.
Diretrizes do Plano de aula do Ensino Médio.

9 07/12
Educação escolar: quilombolas.
Educação no campo: populações rurais.
Relação entre teoria e prá�ca da educação para e das populações rurais, quilombolas e povos tradicionais.

10 14/12
Conteúdos curriculares e das prá�cas metodológicas das Ciências Sociais às necessidades e interesses das populações camponesas e dos povos tradicionais.
Diferenças, semelhanças e diversidade religiosa, social, cultural e de gênero.
Tipos de aprendizagem e o que temos que aprender para ensinar - Pedagogia Histórico Crí�ca, Ensino Desenvolvimental e Pedagogia das Competências.

11 21/12 Observar e vivenciar prá�cas desenvolvidas em escolas ou espaços forma�vos educacionais rurais e de populações tradicionais que tenham o campo como seu espaço de vida.

12 04/01 Observar as questões educacionais prá�cas, a par�r da observação do co�diano da escola.

13 11/01
Observar as questões educacionais, a par�r da observação do co�diano da escola.
Socialização dos planos de aula do Ensino Médio.

14 18/01 Observar as técnicas escolares, mídias e TDICs.

15 25/01 Observar e analisar os Materiais Didá�cos.

16 01/02 Socialização dos relatórios das a�vidades de Estágio Supervisionado I.

17 02/02
Quinta-feira com reposição de quarta-feira.
Entrega das pontuações finais, vistas das avaliações e fechamento do semestre.

6. METODOLOGIA

O desenvolvimento metodológico que contempla habilidades e competências dar-se-ão de forma con�nua, cumula�va e não linear, traçando ciclicamente uma trajetória que estará par�ndo dos conhecimentos elaborados informalmente pelas/os educandas/os e resultará na exploração das possibilidades de aplicação de conhecimentos formais, apropriados no decorrer
do curso, nesse mesmo co�diano do qual se par�u.

Assim, a cada conteúdo específico abordado, primeiramente as/os educandas/os serão incen�vadas/os a externar experiências e saberes espontâneos para, em seguida, haver o ques�onamento e a problema�zação destes, obje�vando uma situação de conflito e de maior reflexão. Estabelecido o conflito e proporcionada a reflexão, será feita a apresentação do
conhecimento cien�ficamente elaborado, que por sua vez, será confrontado com aqueles conhecimentos anteriores, trazidos pelos educandos. A intenção é que do confronto, da problema�zação e da reflexão surja o insight.

A próxima etapa do desenvolvimento metodológico dos conteúdos será o trabalho de fixação da aprendizagem, quando o conhecimento cien�fico estará sendo explorado e repe�do de outras maneiras. Uma vez tendo sido constatada a interiorização, assimilação e a compreensão desse conhecimento, o momento final deverá ser o da verdadeira apropriação: a
exploração das possibilidades de suas aplicações no co�diano acadêmico e profissional. Toda a bibliografia básica e complementar será disponibilizada na plataforma Microso� Teams para as a�vidades do componente curricular.

Para viabilizar a metodologia adotada, serão empregadas estratégias variadas com seus respec�vos recursos. A aula prele�va-dialogada, que possibilita o desenvolvimento da reflexão ao mesmo tempo em que incen�va a par�cipação na discussão intelectual, será o alicerce de todas as a�vidades.

Outras estratégias igualmente empregadas serão a sensibilização - tendo como recursos exibição de filmes, documentários, e leituras sistema�zadas com discussões em sala.

A todo o momento dentro da sala de aula se dará a verificação da aprendizagem, quando diagnos�cado alguma falha ou déficit o aluno será reinserido na discussão, por meio dos recursos próprios da aula ou outros que se fizerem necessários no momento.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação seguirá os critérios ins�tucionais, e será um processo con�nuo, cumula�vo e gradual realizado ao longo do curso. Obje�va-se respeitar o potencial de cada estudante e es�mulá-lo a superar as suas dificuldades.

Os instrumentos serão um exercício de apresentação de um planejamento de curso de Sociologia para o Ensino Médio com a apresentação de um planejamento de aula, um mapa conceitual e um relatório de a�vidades do componente curricular.

Os instrumentos serão:

1- Produção de um mapa conceitual relacionado aos textos lidos nas a�vidades e deba�dos nas aulas [até 20 pontos]

2- Socialização do mapa conceitual que consis�rá na apresentação e debate [até 20 pontos]

3- Plano de aula [até 20 pontos]

4- Relatório das a�vidades de Estágio Supervisionado I [até 20 pontos]

5- Socialização do relatório das a�vidades que consis�rá na apresentação e debate [até 20 pontos]

O conjunto das avaliações realizadas no decorrer do período le�vo, de forma con�nuada, cumula�va e progressiva, sob variados instrumentos e procedimentos, em sucessivos momentos de aprendizagem e de recuperação da aprendizagem comporá a pontuação da Avaliação Cumula�va. O valor total destas avaliações cumula�vas será de 100 pontos. As datas são
indicações do planejamento semestral da a�vidade avalia�va, caso haja necessidade de alteração das datas para um melhor desenvolvimento do componente curricular, a nova data será avisada às/aos estudantes com pelo menos 15 dias de antecedência. As/Os estudantes deverão postar as a�vidades na plataforma Microso� Teams dentro do prazo previsto e
acordado com a turma. Em caso de problemas técnicos na plataforma, a entrega poderá ser via e-mail (marili@ufu.br). Os critérios de correção das avaliações propostas de modo geral consis�rão no aprofundamento teórico, originalidade e qualidade dos trabalhos; organização e envolvimento dos/as estudantes na socialização das a�vidades; interligação dos conceitos
deba�dos e analisados durante o componente curricular e a cria�vidade atrelada ao rigor teórico.

A nota final de aproveitamento, para aprovação, deverá seguir todos os procedimentos norma�vos previstos nas Resoluções vigentes do Congrad/UFU, e devem ser respeitados ao longo do processo ensino-aprendizagem deste componente curricular.

Durante o componente curricular dar-se-á a verificação da aprendizagem ou a ausência total da/o estudante nas a�vidades, quando diagnos�cado alguma falha ou déficit, o estudante será reinserido na discussão, por meio de diálogos, revisão do conteúdo, exercícios de reforço e outros recursos que se fizerem necessários no momento. Caso a recuperação não seja
sa�sfatória, o estudante será acompanhado individualmente pela professora fora dos horários habituais das aulas, mas dentro da grade horária vaga do estudante, por meio de seminários, acompanhamento em a�vidades individuais e de indicação de bibliografia complementar.
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