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PLANO DE ENSINO 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia                      Semestre: 2022.2                         Turma: 10319   

Disciplina: MEN 5422 – Docência em Psicologia - Estágio Supervisionado II (Ob) 

Horas/aula semanais: 12h/a                Horário: 4.1420-4 

PCC: NA  

Carga horária total (h/a): 216 h/a    

Professor: Marta Corrêa de Moraes                   e-mail: martacorreamoraes@gmail.com 

Pré-requisitos: MEN5421 

Estagiária docente: NA   e-mail: NA 

Monitora: NA 

 

 

II. EMENTA 

 

Planejamento e implementação do projeto de ensino em psicologia; identificação das 

necessidades e interesses no contexto de estágio; reflexão crítica acerca da experiência 

pedagógica vivenciada na disciplina. 

 

 

III. TEMAS DE ESTUDO (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO) 

 

 

Unidade I – Planejamento do Projeto de Ensino 

 

 

• Identificação das necessidades e interesses do/no contexto de estágio, o que 

incluirá: observação participante, entrevistas, registros e análises realizadas a 

partir dos referenciais teóricos adotados na disciplina; 

• Elaboração de um projeto de ensino. 

 

 

Unidade II – Realização e avaliação do projeto de ensino 

 

• Exercício da prática docente; 

• Discussão das possibilidades e dos limites de uma prática docente em psicologia, 

a partir da reflexão crítica acerca da experiência pedagógica vivenciada ao longo 

do estágio; 

• Sistematização, comunicação e avaliação das atividades de ensino realizadas no 

estágio de docência em Psicologia II. 
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IV. OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

 

O Estágio de Docência em Psicologia II objetiva proporcionar aos(às) estudantes a 

vivência de situações reais de ensino, oportunizando reflexões acerca do ensino de 

Psicologia em ambientes de aprendizagem escolar ou não escolar.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Orientar o levantamento e análise de dados sobre o contexto onde o estágio será 

realizado, o que subsidiará a delimitação das necessidades e interesses que 

nortearão o trabalho educativo a ser desenvolvido; 

• Orientar e acompanhar o planejamento, execução e avaliação do projeto de 

ensino, considerando o referencial teórico estudado e o levantamento de dados 

realizado na instituição; 

• Oportunizar a reflexão coletiva acerca das experiências vivenciadas pelos(as) 

estudantes em diferentes momentos da disciplina e da docência, o que visa 

potencializar os conhecimentos necessários à prática educativa. 
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V. CRONOGRAMA  

 

 
Semana Agenda 

Prevista 
Conteúdo Referências Atividades/Recursos 

1 31/08  Apresentação do Plano 
de Ensino 

 Organização dos trabalhos para a retomada das observações no campo 
de estágio. 

2 14/09 Unidade I Libâneo, José Carlos. 
(2013). Didática. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, p. 242-247. 
 
Freire, Madalena et al (1997). 
Avaliação e planejamento: a 
prática educativa em questão. 
Instrumentos Pedagógicos II. São 
Paulo: s.e., p.54-58. 
 

Supervisão – continuação dos trabalhos para a delimitação dos interesses 
e necessidades do campo de estágio. 
Planejamento do Projeto de Ensino: requisitos gerais e a importância do 
planejamento 

3 21/09 Unidade I Libâneo, José Carlos. 
(2013). Didática. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, p. 242-247. 
 

Supervisão – continuação dos trabalhos para a delimitação dos interesses 
e necessidades da escola e da turma.  
Planejamento do Projeto de Ensino: a aula como forma de organização 
do ensino 

4 28/09 Unidade I 
Freire, Madalena (1996). 
Observação, registro e reflexão. 
São Paulo, Espaço Pedagógico. 
 

 

Supervisão – Elaboração do projeto de ensino. 
Planejamento do Projeto de Ensino: observação, registro e reflexão. 

5 05/10 Unidade II  Na Unidade II, as bibliografias serão 
recomendadas de acordo com as 
temáticas de cada Projeto de Ensino. 

Elaboração do Projeto de Ensino  
 

6 19/10 Unidade II 
Bibliografias serão recomendadas de 
acordo com as temáticas de cada 
Projeto de Ensino. 

Elaboração do Projeto de Ensino  
 

7 26/10 Unidade II  Prática de ensino Supervisão – reflexão sobre a prática e preparação da próxima aula 

8 09/11 Unidade II  Prática de ensino Supervisão – reflexão sobre a prática e preparação da próxima aula 

9 16/11 Unidade II  Prática de ensino Supervisão – reflexão sobre a prática e preparação da próxima aula 
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10 23/11 Unidade II  Prática de ensino Supervisão – reflexão sobre a prática e avaliação dos trabalhos com a 
turma e a professora regente. 

11 30/11 Unidade II Bibliografias serão recomendadas de 
acordo com as temáticas de cada 
Projeto de Ensino. 

Supervisão - Sistematização e escrita do Relatório de Estágio 

12 07/12 Unidade II  Bibliografias serão recomendadas de 
acordo com as temáticas de cada 
Projeto de Ensino. 

Supervisão - Sistematização e escrita do Relatório de Estágio 

13 14/12 Unidade II  Apresentação e entrega do Relatório 
de Estágio. 

 

14 21/12 Unidade II Todo o conteúdo trabalho na 
disciplina. 

 Avaliação de Recuperação, conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 
2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento dos Cursos de Graduação 
da UFSC). 
 
Finalização da disciplina 

Carga horária total:  12 créditos1 

 

 
1 Apesar do cronograma da disciplina apresentar apenas 14 encontros neste semestre, destaca-se que no Estágio de Docência II os/as estudantes estão em campo 
nas segundas e quintas-feiras e que esta carga-horária deve ser também contabilizada nas 12h semanais.   
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VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Entre as estratégias de ensino-aprendizagem previstas para este semestre, pode-se 

destacar: discussão de textos, aulas expositivas dialogadas, estudos dirigidos, leituras 

obrigatórias, diálogo acerca de filmes e/ou documentários, entre outras. As estratégias 

utilizadas servirão como pauta para a discussão teórica acerca da sua adequação ao 

conteúdo proposto.  

 

VII. AVALIAÇÃO 

Considera-se a avaliação como um processo contínuo de formação. Assim, a mesma será 

desenvolvida no decorrer do semestre letivo, seguindo os seguintes critérios: 

✓ Contribuição ao ambiente de ensino-aprendizagem; 

✓ Qualidade das elaborações escritas (organização, criticidade e autoria de pensamento); 

✓ Responsabilidade e assiduidade com as atividades desenvolvidas na escola-campo. 

 

A nota final será composta por: 

 

Avaliação 1 – Desempenho na elaboração do Projeto de Ensino – com atribuição de nota 

de zero a dez. Data Final: 21/10/22. 

 

Avaliação 2 – Desempenho no exercício da docência (assiduidade; preparo dos materiais 

necessários à prática de ensino; estudo e planejamento prévio das aulas; registro e 

avaliação dos encontros; participação nos encontros de supervisão; assiduidade e 

comprometimento com a disciplina de estágio – com atribuição de nota de zero a dez. A 

Avaliação 2 será realizada pela professora-supervisora acadêmica. Data Final: 23/11/22. 

 

Avaliação 3 – Relatório Final de Estágio – elaboração de um texto no formato artigo e/ou 

Relatório - com atribuição de nota de zero a dez. Data Final: 14/12/22. 

 

A média final será constituída por: 

(Avaliação 1 + Avaliação 2 + Avaliação 3) ÷ 3 = Média Final 

 

VIII. NOVA AVALIAÇÃO  

Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento 

dos Cursos de Graduação da UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do 

semestre, o aluno com frequência suficiente (FS) e média das avaliações do semestre 

entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco). A nota final, neste caso, será o resultado da 

média aritmética entre a média das avaliações do semestre e a nota obtida pelo aluno 

nessa nova avaliação, conforme previsto no Artigo 71, parágrafo 3º da citada Resolução.                          

 

           

X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

Akotirene, Carla (2018). O que é interseccionalidade. Coordenação Djamila Ribeiro. 

Belo Horizonte: Letramento. 
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Crenshaw, K. (2002). Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 

discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas, 10(1), pp. 171-188.  

 

Diniz, D. (2007). O que é deficiência. São Paulo: Editora Brasiliense. 

 

Freire, Madalena et al (1997). Avaliação e planejamento: a prática educativa em 

questão. Instrumentos Pedagógicos II. São Paulo: s.e., 1997, p.54-58. 

 

Freire, Madalena Freire (1996). Observação, registro e reflexão. São Paulo, Espaço 

Pedagógico. 

 

Gesser, M. (2013).  Políticas Públicas e Direitos Humanos: Desafios à Atuação do 

Psicólogo. Psicologia: Ciência e Profissão, 33 (núm. esp.), pp. 66-77.  

Groff, Apoliana Regina; Moraes, Marta Corrêa de; Rosa, Rogério Machado de (2021). 

Caderno Pedagógico. Formação Continuada: Psicologia Escolar e Educacional na 

Contemporaneidade. LAPEE/UFSC. 

Hirata, H. (2014). Gênero, classe e raça. Interseccionalidade e consubstancialidade das 

relações sociais. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, 26(1), pp. 61-73.  

 

J. A. S. M.; H. L. F.; G. F. da S. (2019). O currículo decolonial: da reflexão à prática 

intercultural. Religare: Revista Do Programa De Pós-Graduação Em Ciências Das 

Religiões da UFPB, 16(2), p.593–614. 

 

Libâneo, José Carlos. (2013). Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez. 

Masschelein. Jan; Simons, Maarten (2013). Em defesa da escola: uma questão pública. 

Tradução Cristina Antunes. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); Fórum de Entidades Nacionais da 

Psicologia Brasileira (Fenpb). (2018). Violência e preconceitos na escola: 

contribuições da Psicologia. Brasília, DF: Conselho Federal de Psicologia.  

 

XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Pcheco, Ana Paula Limaco et al. (2011). Docência em Psicologia: uma experiência no 

estágio de licenciatura em Psicologia. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v. 15, n. 2, p. 363-

366.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

85572011000200019&lng=en&nrm=iso>. access 

on 06 set.  2021.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572011000200019. 

Pereira, Omar Calazans Nogueira. (2019). O licenciado em Psicologia no ensino 

fundamental: possibilidade de atuação. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v. 23 e178679, 

2019.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

http://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572011000200019
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85572019000100601&lng=en&nrm=iso>. access on 

06 Set.  2021.  Epub Nov.  https://doi.org/10.1590/2175-35392019018679. 

Santos, Sheila Daniela Medeiros dos; Paranahyba, Jordana de Castro Balduino. (2018). 

Sexualidade e gênero(s): debates e desafios no estágio de licenciatura em 

psicologia. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v. 22, n. 1, p. 83-91.   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

85572018000100083&lng=en&nrm=iso>. access on 06 

Set.  2021.  https://doi.org/10.1590/2175-35392018011946. 

Suleiman, Bianca Barbosa. (2014). Psicologia e Ensino das Relações Étnico-Raciais: uma 

experiência na formação de professores. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v. 18, n. 2, p. 369-

372. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

85572014000200369&lng=en&nrm=iso>. access on 06 Set. 

2021.  https://doi.org/10.1590/2175-3539/2014/0182809. 

 

XII. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 

 
Os atendimentos serão realizados nas quartas-feiras, das 13h:00 às 14h:00, na sala do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas sobre Violências – NUVIC/CED/UFSC. 
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