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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus 

Curso: Ciências Biológicas 

Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: Gustavo Machado Prado 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3357539375137456 

Disciplina: Estágio Supervisionado IV Código: ECH11553 

Pré-requisito: Estágio Supervisionado Diurno III Carga Horária 

Semestral: 120 

Créditos: 4 Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

- 120 - 

Ementa: Implementação do projeto desenvolvido; avaliação do projeto desenvolvido; 

conservação em ambientes de ensino-aprendizagem no ensino fundamental e médio; 

regência no ensino fundamental e médio; registro formal de todo o processo (elaboração de 

relatório). 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências 

definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 

e/ou definição dos conteúdos programáticos) 

1. Concluir procedimentos metodológicos do projeto de intervenção visando fornecer 
dados para melhoria da escola de ensino fundamental e médio no setor administrativo 
ou pedagógico, com ênfase em aspectos relacionados às disciplinas de ciências e 
biologia e levando em consideração as atividades pedagógicas remotas das escolas de 
educação básica, em função da pandemia da Covid-19. 

2. Acompanhar e reger, em sala de aula virtual, eventos de ensino-aprendizagem nas 
disciplinas de Ciências e Biologia visando adquirir experiência nas diversas etapas do 
desenvolvimento curricular e nas intervenções didáticas. 

3. Detectar situações-problema e analisar os meios que vierem a ser utilizados para 
contorná-las, além de prioridades a serem trabalhadas, durante a regência. 

4. Elaborar relatório com análise crítica de todo o processo de Estágio Supervisionado 
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IV. 

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 

colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 

melhor explicitados nos objetivos específicos) 

1 Procedimentos didáticos e curriculares relacionados a atividades remotas de ensino. 

2 Levantamento de situações-problema e prioridades a serem trabalhadas no processo 
ensino-aprendizagem, em sala de aula virtual de Ciências e Biologia (ensino 
fundamental e ensino médio). 

3 Diálogos remotos através de aplicativos para trocas de experiências entre os discentes 
estagiários. 

4 Registro formal de todo o processo (elaboração de relatório). 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 

Aula expositiva dialogada; conversas temáticas em sala de aula virtual, conforme 
orientações do Earte/Ufes; pesquisa; seminários; estudo de artigos científicos. 

Para as aulas síncronas será cumprido o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da 
carga horária da disciplina, conforme estabelecido pela Universidade Federal do Espírito 
Santo. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 

os pesos conferidos a cada instrumento) 

 Pesquisa simples e elaboração de relatório de estágio. 
 

 Diálogos em sala de aula virtual para trocas de experiências de estágio (nota de 

participação). 

Observação: Ao relatório final serão anexadas a Ficha de Controle Individual de Atividades 

do Estagiário e a Ficha de Avaliação do Estagiário (Anexos III e IV do Manual de Estágio 

Supervisionado, disponíveis na página on line do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas). 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 

conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

1 BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Orientação para estágio em 
licenciatura. São Paulo: Thomson, 2005. 

2 BURIOLLA, M. A. F. O estágio supervisionado. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

3 FAZENDA, I. C. A. A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: 
Papirus, 1991. 
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Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 

que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 

1. DUSO, L.; HOFFMANN, M. B. Docência em Ciências e Biologia: proposta para um 

continuado (re)iniciar. Ijuí: Unijuí. 2013. 319 p. 

2. KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4 ed. São Paulo: Universidade de 

São Paulo. 2011. 199 p. 

3. MARANDINO, M.; SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S. Ensino de Biologia: histórias e 

práticas em diferentes espaços educativos. São Paulo: Cortez. 2009. 215 p. 

4. UNIVERSIDADE    FEDERAL    DO    ESPÍRITO    SANTO.    Biblioteca    Central. 
Normalização de Referências: NBR 6023:2002. Vitória, 2006. 63 p. 

5. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Biblioteca Central. 
Normalização e Apresentação de Trabalhos Científicos e Acadêmicos. Vitória, 
2006. 74 p. 

6. Artigos científicos nas áreas de Educação e Ensino. 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 

nas aulas) 

1 Os procedimentos didáticos e curriculares: aulas remotas 1 a 21, com atividades 
síncronas e assíncronas. 

2 Levantamento de situações-problema e prioridades a serem trabalhadas no processo 
de ensino-aprendizagem, em sala de aula virtual de Ciências e Biologia (ensino 
fundamental e ensino médio): aulas 1 a 20. 

3 Diálogos em sala de aula virtual para trocas de experiências entre os discentes 
estagiários: aulas 21 a 24 

4 Registro formal de todo o processo (elaboração de relatório): aulas 21 a 24. 

Obs 1: As aulas remotas aqui consideradas têm duração de 2 horas cada e se referem ao 
período destinado às atividades em sala de aula virtual, tanto de forma síncrona quanto 
assíncrona, perfazendo um total de 48 horas. As demais 72 horas são realizadas 
virtualmente, a partir das ações remotas de ensino em conjunto com professores(as) da 
educação básica da escola concedente do estágio e envolvem o mesmo conteúdo 
programático (ver Resolução CEUNES Nº. 28/2011). 

Obs 2: Os estágios remotos com professores(as) da educação básica estarão sujeitos a 
oferta de vagas pelas escolas e pelos(as) próprios(as) professores(as). As aulas remotas 
poderão passar a ocorrer de forma híbrida ou presencial, acompanhando novas decisões 
sobre procedimentos em função da pandemia. 

 


