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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Ins�tuto de Ciências Humanas do Pontal

Rua Vinte, 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402 
Telefone: (34) 3271-5247 - www.ich.ufu.br 

  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: Didá�ca
Unidade Ofertante: Ins�tuto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO)
Código: ICHPO39005 Período/Série: 5º Turma: Noturno

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 60h Prá�ca: 00 Total: 60h Obrigatória: ( x ) Opta�va: (   )

Professor(A): Dr. Ademar Alves dos Santos Ano/Semestre: 2022/1
Observações:  Período le�vo referente a 2022/1:                    26.09.2022 a 06.02.2023

 

2. EMENTA

A Didá�ca e sua trajetória histórica. Teorias da educação e o contexto sócio-histórico da prá�ca pedagógica. Conhecimento profissional docente. Formas de organização da
prá�ca educa�va escolar e os desafios da realidade para a atuação docente. A aula operatória e aprendizagem significa�va. Planejamento, avaliação e projeto de trabalho.

3. JUSTIFICATIVA

A  disciplina  torna-se  de  fundamental  importância  para  o  processo  forma�vo  dos estudantes de cursos de Licenciaturas, em especial daqueles que atuarão na gestão da
sala de aula, em escolas públicas ou privadas, dos vários sistemas de ensino no Brasil, da Educação Básica, especificamente. A disciplina, nesse sen�do, corrobora para uma
formação crí�co-reflexiva do professor, em que as demandas do processo de ensino e aprendizagem possam ser problema�zadas e contextualizadas, a par�r de metodologias
de ensino inovadoras, respeitando-se o ritmo e o tempo de aprendizagem de cada aluno e, ainda, a dinâmica do co�diano escolar, isso porque, o contexto social em que a escola
está inserida deve ser considerado no planejamento da ação educa�va. Portanto, a disciplina de Didá�ca, nos cursos de formação inicial de professores, quando bem trabalhada,
propiciará uma densa formação teórica ao futuro professor, obje�vando compreender a complexidade do processo de ensino, a escolha de metodologias adequadas e a
importância dos recursos didá�cos para prá�cas mais exitosas e eficazes de ensino.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:
→ Promover a discussão crí�ca sobre os princípios e os pressupostos históricos, filosóficos, polí�cos e sociais que fundamentam a ação docente nas diferentes abordagens do
processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista as concepções de sociedade, homem, educação que permeiam esse processo.
Obje�vos Específicos:
→ Discu�r diferentes perspec�vas de organização didá�co-pedagógica do co�diano escolar, iden�ficando os seus efeitos sociais, polí�cos e culturais.
→ Refle�r sobre o papel sócio-polí�co da educação escolar, da Didá�ca e do Ensino nas suas múl�plas dimensões.
→ Conhecer e analisar as categorias base e as fontes do conhecimento profissional docente.
→ Discu�r as diferentes concepções de planejamento e avaliação.
→ Iden�ficar as implicações da aula operatória no processo de ensino e aprendizagem.

5. PROGRAMA

Unidade I – A Didá�ca e sua trajetória histórica
→ As diferentes concepções de ensino, educação e didá�ca e suas implicações na formação e atuação docente.
Unidade II – Teorias pedagógicas
→ Tendências pedagógicas.
→ As teorias não-crí�cas, crí�cas e pós-crí�cas.
Unidade III – Co�diano Escolar e as relações fundamentais do processo de ensino e aprendizagem
→ O papel da escrita na atualidade.
→ A ação docente no processo de ensino e aprendizagem.
→ A relação professor-aluno.
Unidade IV – Os conhecimentos profissionais docentes
→ As categorias base do conhecimento profissional docente.
→ As fontes do conhecimento.
→ Raciocínio pedagógico.
Unidade V – Formas de organização da prá�ca educa�va escolar e os desafios da realidade para atuação docente
→ Sala de aula como espaço de construção e mobilização de saberes.
→ A aula operatória e a aprendizagem significa�va.
→ O planejamento: concepções e prá�cas.
→ A avaliação numa perspec�va e prá�cas.
→ O trabalho com projetos.

6. METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida às terças-feiras, das 20h50 às 22h30 e às quintas-feiras, das 19h00 às 20h40, com a�vidades teóricas e estudos de caso, em todas as aulas, a
par�r de círculos de cultura temá�cos e todo material de apoio necessário para o desenvolvimento da disciplina estará disponível aos estudantes a par�r desse link:
h�ps://drive.google.com/drive/my
 
No desenvolvimento da disciplina, teremos a�vidades síncronas e assíncronas, obje�vando contemplar 72h (60h síncronas + 12h assíncronas), e nesse período, o estudante
apresentará a�vidades problema�zadoras, a par�r de temá�cas do universo da Didá�ca, observando-se o disposto no Quadro 01.
No decorrer da disciplina, o estudante será subme�do, ainda, a um processo avalia�vo teórico, em que apresentará seu aproveitamento dos conteúdos ministrados. O processo
avalia�vo teórico está devidamente detalhado no Quadro 02. Nesse processo, obtendo, como média, a nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, o estudante será
considerado Aprovado na disciplina.
 
O estudante cuja nota for inferior a 60 (sessenta) pontos, mas com 75% de frequência, ao final de todo processo avalia�vo, será considerado em Recuperação na disciplina. O
estudante em Recuperação, fará uma Prova Obje�va, dividida em duas partes, sendo a primeira em 10/01/23 (3ªF, às 20h50) e a segunda em 12/01/23 (5ªF, às 19h00),
totalizando 100 pontos.
 
Do resultado dessa Recuperação, o estudante será considerado Aprovado ou Reprovado na disciplina, observando-se para isso, a pontuação mínima para essa finalidade,
prevista em regimento próprio da ins�tuição, desconsiderando a pontuação anterior à Prova Obje�va.
 

https://drive.google.com/drive/my
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Nas aulas presenciais, os conteúdos previstos no programa da disciplina serão desenvolvidos a par�r de aulas exposi�vas/dialogadas, debates sobre os textos previamente
definidos, discussões em grupo e círculos de cultura, u�lizando-se, quando necessários, recursos didá�cos, tais como: textos, lousa, projetor mul�mídia, notebook, caixas de
som, cabos, audiovisuais, sites e aplica�vos.
 
ATENÇÃO:
A leitura prévia dos textos é fundamental para o desenvolvimento da disciplina.
 
Observações:

1. As aulas não serão gravadas.
2. O estudante deverá ter e-mail ins�tucional UFU para receber os materiais de apoio (Textos, MP3 e MP4).
3. Lançamento das notas no Portal do Estudante: 13/02/2023.

                                                                                   Quadro 01 -  Procedimentos Didá�cos
ORDEM PERÍODO DAS AULAS MODALIDADE DOS ENCONTROS ATIVIDADES

01
 
 

 
27/09 (3ªF) e 29/09 (5ªF)
04/10 (3ªF) e 06/10 (5ªF)

Presencial
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40
 

Apresentação da disciplina. Plano de Ensino.
Seminário 01:
Tema: Didá�ca Geral.
Link de acesso: h�ps://drive.google.com/drive/my
Conteúdos: Unidade I e II.
A�vidade avalia�va: Por�ólio do Seminário 1 (Data de entrega: 11/10)

02 11/10 (3ªF) e 13/10 (5ªF)
18/10 (3ªF) e 20/10 (5ªF)

Presencial
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40

Seminário 02:
Tema: Formação didá�ca do educador.
Link de acesso: h�ps://drive.google.com/drive/my
Conteúdos: Unidades I e II.
A�vidade avalia�va: Por�ólio do Seminário 2 (Data de entrega: 25/10)

03 25/10 (3ªF) e 27/10 (5ªF)
01/11 (3ªF) e 03/11 (5ªF)

Presencial
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40

Seminário 03
Tema: O o�cio de aluno.
Link de acesso: h�ps://drive.google.com/drive/my
Conteúdos: Unidades III e IV.
A�vidade avalia�va: Por�ólio do Seminário 3 (Data de entrega: 08/11)

04 08/11 (3ªF) e 10/11 (5ªF)
17/11 (5ªF)

Presencial
3ªF: 20h50 – 22h30
 
5ªF: 19h00 – 20h40

Seminário 04:
Tema:  A relação pedagógica.
Link de acesso: h�ps://drive.google.com/drive/my
Conteúdos: Unidades III e IV.
A�vidade avalia�va: Por�ólio do Seminário 4 (Data de entrega: 22/11)
Orientação: Produção acadêmica.

05 22/11 (3ªF) e 24/11 (5ªF)
29/11 (3ªF) e 01/12 (5ªF)

Presencial
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40

Seminário 05:
Tema: A aula: o ato educa�vo em si.
Link de acesso: h�ps://drive.google.com/drive/my
Conteúdos: Unidade V.
A�vidade avalia�va: Por�ólio do Seminário 5 (Data de entrega: 06/12)
Orientação: Produção acadêmica.

06 06/12 (3ªF) e 08/12 (5ªF)
13/12 (3ªF) e 15/12 (5ªF)

Presencial
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40

Seminário 06:
Tema: A preparação das aulas.
Link de acesso: h�ps://drive.google.com/drive/my
Conteúdos: Unidade V.
A�vidade avalia�va: Por�ólio do Seminário 6 (Data de entrega: 20/12)
Orientação: Produção acadêmica.

07 20/12 (3ªF) e 22/12 (5ªF)
05/01 (5ªF)

Presencial
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40

Seminário 07:
Tema: Avaliação: Instrumento de desenvolvimento pedagógico.
Link de acesso: h�ps://drive.google.com/drive/my
Conteúdos: Unidades I, II, III, IV e V. (Sistema�zação dos conhecimentos)
A�vidade avalia�va: Por�ólio do Seminário 7 (Data de entrega: 10/01)
Orientação: Produção acadêmica.
Finalização da produção acadêmica.
Entrega da produção acadêmica: 05/01/2023.

08 10/01 (3ªF) e 12/01 (5ªF)
Presencial
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40

Recuperação (Prova Obje�va):
Parte 01 (10/01): 3ªF às 20h50.
Parte 02 (12/01): 5ªF às 19h.
Conteúdos: Unidades I, II, III, IV e V.

01 11/10 (3ªF) e 13/10 (5ªF)
Assíncrona
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40

Ficha Guia do texto 01:
h�ps://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/7548/7548.PDF
Retrospec�va histórica da Didá�ca.

02 08/11 (3ªF) e 10/11 (5ªF)
Assíncrona
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40

Ficha Guia do texto 02:
h�ps://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4955743/
Profissão docente.

03 29/11 (3ªF) e 01/12 (5ªF)
Assíncrona
3ªF: 20h50 – 22h30
5ªF: 19h00 – 20h40

Ficha Guia do texto 03:
h�ps://www.ins�tutopeninsula.org.br/wp-content/
A centralidade do professor.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada de modo processual, ao longo da disciplina, considerando-se 60 (sessenta) pontos como o mínimo, como já explicado, necessários para o estudante
ser aprovado, conforme Resolução n.º 15/2011, do Conselho de Graduação, que contém as Normas Gerais de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
 
Como critérios de correção, serão considerados nas A�vidades Avalia�vas (Seminários, Fichas Guias e Produção Acadêmica) a capacidade de análise e síntese por parte do
estudante e cri�cidade e conhecimento teórico, apresentados durante os círculos de cultura, a serem desenvolvidos em sala de aula e demais eventos para essa finalidade.
Todas as A�vidades Avalia�vas propostas serão avaliadas de acordo com o previsto no Quadro 02.
 
Observação: Em atendimento ao Art. 141, das Normas Gerais de Graduação - NGG, aprovadas por meio da Resolução/CONGRAD nº 46/2022, de 28/03/2022, serão realizadas
a�vidades avalia�vas obje�vas e prá�cas de recuperação de aprendizagem ao estudante que não ob�ver o rendimento mínimo para sua aprovação e que apresentar frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no componente curricular ofertado, subs�tuindo a nota final atribuída.
 

Quadro 02 – Critérios e A�vidades Avalia�vas (Avaliação Processual)
PERÍODOS UNIDADES ATIVIDADES CRITÉRIOS DE REALIZAÇÃO CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PON

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/7548/7548.PDF
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4955743/
https://www.institutopeninsula.org.br/wp-content/
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AVALIATIVAS

1
2
3
4
5
6
7

 
 
I a V

Seminários
01 a 07
(Cada
a�vidade
vale 4,9
pontos).
(Registros
dos
Seminários).
 
Fichas Guias
01 a 03
(Cada
a�vidade
vale 4,9
pontos).
Entrega das
Fichas.

 Resolução das a�vidades
avalia�vas propostas com coerência
e coesão, tendo como referências
os textos de apoio e as orientações
do professor.

Par�cipação com qualidade e per�nência nas a�vidades  propostas, desde que
atendidos aos prazos es�pulados e a totalidade de sua execução, observando-se
ainda: (i) Domínio dos conteúdos específicos e consistência  teórica; (ii) Capacidade
de compreensão, análise e síntese; e (iii) Capacidade de sistema�zação e
ar�culação de ideias.

49 p

 

4
5
6
7

I a V

ARTIGO (ou)
PAPER (ou)
ENSAIO (ou)
RELATO DE
EXPERIÊNCIA
 
Data de
entrega: 
05/01/2023

Elaboração da produção
acadêmica, observando-se às
diretrizes da ABNT.

Avaliação da produção acadêmica por Banca de Qualificação composta por dois
docentes do curso e/ou convidados de outras ins�tuições ou Submissão da
produção acadêmica em Eventos Cien�ficos, com apresentação de trabalho
completo.

51 p

Subtotal de pontos da disciplina:
Seminários 01 a 07: 34,3 pontos + Fichas Guias 01 a 03: 14,7 pontos = 49 pontos.
Produção acadêmica (Ar�go, Paper, Ensaio ou Relato de Experiência): 51 pontos.
 
Total de pontos da disciplina:
49 pontos + 51 pontos = 100,00 (cem) pontos.

8. BIBLIOGRAFIA

 Observação:  As Bibliografias, conforme Comunicado 1 (Comunicado DIREN 2141105), de 16/07/2020, poderão ter a indicação de outras referências, tanto a Básica quanto a
Complementar, preservando-se as  Ementas propostas.
 
Básica
→ FREITAS, Luiz Carlos Gomes. Crí�ca da organização do trabalho pedagógico e da didá�ca. 8ª. Ed. Campinas, SP: Papirus, 2006.
→ LIBÂNEO, José Carlos. Didá�ca. São Paulo: Cortez, 1990.
→ RONCA, Paulo Afonso Caruso; TERZI, Cleide do Amaral. A aula operatória e a construção do conhecimento. 21ª. Ed. São Paulo: Edesplan, 1996.
→ VEIGA, Ilma Passos Alecanstro. (Coord.). Repensdando a Didá�ca. Campinas: Papirus, 1989.
 
Complementar
→ ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso; OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. (Orgs.). Alterna�vas no Ensino da Didá�ca. 9ª. Ed. Campinas, SP: Papirus, 2008.
→ CASTRO, Amélia Domingues; CARVALHO, Ana Maria. Ensinar a Ensinar: Didá�ca para a escola fundamental e média. São Paulo: Pioneira, 2001.
→ CUNHA, Maria Isabel. O bom professor e sua prá�ca. 19ª Ed. Campinas, SP: Papirus, 2007.
→ PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Didá�ca e formação de professores: Percursos e perspec�vas no Brasil e em Portugal. 4ª Ed. São Paulo: Cortez, 2006.
→ VEIGA, Ilma Passos de Alencastro (Org.). Didá�ca: O ensino e suas relações. 12ª Ed. Campinas, SP: Papirus, 2007.

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______
Coordenação do Curso de Graduação: _________________________
 

Documento assinado eletronicamente por Ademar Alves dos Santos, Professor(a) do Magistério Superior, em 12/09/2022, às 10:10, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3909878 e o código CRC 3DAAD80D.

Referência: Processo nº 23117.057462/2022-19 SEI nº 3909878

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

