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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO

Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Estágio Supervisionado em Processos Interativos na Educação   Código: ET054

 Natureza: 

 ( X ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: não  Correquisito: não  Modalidade: Ensino Remoto Emergencial

 CH Total:60

 CH Semanal:7,5 

 

Padrão (PD):

00

Laboratório
(LB): 00 Campo (CP):00 Estágio (ES): 00 Orientada (OR):

00
Prática Específica
(PE): 00

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):00

EMENTA 

Análise de situações educacionais concretas tendo como referência teorias que compõem algum dos seguintes campos de conhecimento: biologia
educacional, Filosofia da Educação, psicologia da educação e sociologia da educação. Identificação de procedimentos metodológicos adequados e
relevantes teórica e socialmente. Elaboração de propostas de ação atendendo aos critérios de relevância teórico-prática e adequação e garantia de preceitos
éticos.

                                                                                                              PROGRAMA

·         Conhecendo a escola: compreensão do trabalho/pesquisa em tempos de pandemia.

·         Relações sociais e pesquisa: Selltiz / Jahoda (1967)

·         A escola como Instituição e sua adaptação aos tempos: - Goffman, Erving (2005)

·         Escola e escolaridade em tempos de pandemia.

·         Objeto de pesquisa; professores da escola básica – delimitações.

·         Novas tecnologias na educação – os recursos em tempo de pandemia.

OBJETIVO GERAL

Conhecer processos de interações sócio-relacionais entre os agentes de uma escola. Observar/perceber criticamente o ambiente escolar desenvolvendo a
capacidade de avaliar pontos de tensão. Coletar dados capazes de fundamentar argumentos e percepções sócio-interrelacionais na escola, bem como
relacionar com a bibliografia básica e complementar capaz de dar suporte a suas reflexões Conhecer, analisar e avaliar os atuais procedimentos e
metodologias utilizadas nas escolas brasileiras em tempos de pandemia. Analisar as condições do trabalho pedagógico e de aprendizagem em diferentes
contextos e situações. Ser capaz de propor intervenções aos possíveis problemas encontrados e/ou ações capazes de intervir nas reflexões da escola sobre
suas próprias relações sociais.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Conhecer os fundamentos da estrutura escolar brasileira e seus expedientes cotidianos.

Reconhecer como as estruturas escolares reagem as diversidades dos tempos presentes.
Levantar dados sobre as novas organizações escolares em tempos de pandemia.
Analisar como os atores escolares e suas reações em tempos adversos influenciam a percepção do processo de aprendizagem.
Elencar as novas tecnologias que surgiram no ambiente escolar.
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante unidades instruídas na plataforma UFPRVIRTUAL, onde os alunos deverão cumprir etapas de leituras e tarefas
semanais.  A disciplina será oferecida na forma Híbrida, com encontros síncronos e assíncronos. Meios de interação entre docente e discentes: Plataforma
UFPRVIRTUAL; whatsapp; Skype, e-mails, Jitsi. (É importante que os estudantes tenham acesso a pacotes de internet compatíveis com vídeos e
áudios de média resolução)

FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo avaliativo será feito em forma processual a partir de diagnóstico através de questionário preliminar. O processo avaliativo também contará com
trabalhos dirigidos, fichamentos, Fóruns, participação em atividades colaborativas na plataforma UFPRVIRTUAL. Os estudantes deverão desenvolver ao
final da disciplina um trabalho diagnóstico e propositivo junto as escolas e professores pesquisadas. As atividades ocorrem de forma síncrona e
assíncrona, através de tarefas previamente elaboradas. As atividades entregues fazem parte da comprovação de presença na disciplina. Todas as atividades
avaliativas devem ser entregues na plataforma UFPRVIRTUAL. A avaliação é complementar ao cumprimento do cronograma da disciplina.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Editora Perspectiva, 2005.

SELLTIZ / JAHODA. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais. São Paulo: Ed. USP (Herder), 1967.

RANCIÉRE, Jaques. O mestre Ignorante, TRAD. Lilian do Vale. São Paulo: Autêntica, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

 

Brasil. Ministério da Educação. Casa Civil. Leis das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.

Paraná. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Curitiba: SEED, 2008.

Projeto Políticos Pedagógicos da Escola _____________________, 20__.

Dubar, Claude. A socialização: construção de identidades sociais e profissionais. Porto: Porto Editora, 1997.

CADERNO DIREITO. O MÉTODO DE LEITURA ESTRUTURAL. V. 4, Nº 2, FGV, 2007.

.

CRONOGRAMA

Semana 1: 05/11/2020, às 16:00- 18:00. Aula Síncrona. Vídeo interativo e plano de atividades.

Semana 2: 12/11/2020, às 16:00- 18:00. Aula Síncrona. Vídeo interativo e tarefas assíncronas.

Semana 3: 19/11/2020. Vídeo interativo, Fórum e Tarefas assíncronas.

Semana 4: 26/11/2020. Delimitação do projeto de pesquisa e cronograma de execução.

Semana 5: 03/12/2020 às 16:00- 18:00.  Aula síncrona e atividades assíncronas.

Semana 6: 10/12/202. Atividades de pesquisa nas escolas (virtual). Mapeamento de recursos tecnológicos utilizados pelos docentes na escola básica.

Semana 7: 17/12/2020, às 16:00- 18:00. Aula síncrona e tratamento de dados e preparação de relatório final.

Férias Professora: 24/12/2020 a 23/01/2021.

Semana 8: 28/01/2021. Entrega dos trabalhos finais e Exame final

 

                                *Nº de turmas:01    *Nº de vagas:25  *Nome da/do(s) docente(s) responsável(eis):Karen Franklin da Silva *E-
mail: karenfranklin.ufpr@gmail.com *Curso: Filosofia

 

Documento assinado eletronicamente por IASMIN ZANCHI BOUERI, VICE / SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TEORIA E
FUNDAMENTOS DA EDUCACAO - ED, em 22/10/2020, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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