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 Número de vagas: 10 

 Disciplina: PROJETO DE APRENDIZAGEM 
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 Natureza: 
 ( x ) 
 Obrigatória 
 (  ) Optativa 

 (x) Semestral      (  ) Anual  (  ) Modular  SEXTAS - 19H 

 Pré-requisito:  Co-requisito: 
 Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD  ( x ) 

 60h *EaD 

 CH Total: 60 
 CH semanal: 
 04 

 Padrão 
 (PD): 30 

 Laboratório 
 (LB): 00 
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 (CP): 00 

 Estágio 
 (ES): 00 

 Orientada 
 (OR): 
 30 

 Prática 
 Específica 
 (PE): 00 

 Estágio de 

 Formação 

 Pedagógica 

 (EFP): 

 Extensã 
 o 
 (EXT): 
 00 

 Prática como 
 Componente 
 Curricular 
 (PCC): 00 

 EMENTA (Unidade Didática) 

 Introdução  ao  Projeto  de  Aprendizagem.  Integração  e  interação  de  diferentes  áreas  do 
 conhecimento  na  atuação  profissional.  Reconhecimento  do  Litoral  e  construção  do 
 Projeto  de  Aprendizagem.  Reconhecimento  da  atuação  profissional.  Introdução  ao 
 mundo  universitário:  o  Projeto  Político  Pedagógico  do  Litoral  e  o  Projeto  de 
 Aprendizagem.  Construção  de  Projetos  de  Aprendizagem  interdisciplinar.  Articulação 
 com  os  Fundamentos  Teóricos  Práticos  e  com  as  Interações  Culturais  Humanísticas.  A 
 interação  entre  mediador/  estudantes  numa  perspectiva  dialógica;  lógicas  diferentes  que 
 podem  ser  reveladas  com  a  trajetória  de  vida  do  estudante  ou  outras  formas.  Encontros 
 individuais e/ou coletivos de projetos. 

 PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 



 1.  Construção  do  plano  de  trabalho  de  acordo  com  os  projetos  em  andamento  de 
 cada estudante a partir dos estudos já desenvolvidos  nos semestres anteriores. 

 2.  Discutir  o  impacto  do  período  e  da  situação  social  imposta  pelo  Coronavírus  nos 
 projetos,  visto  que  estes  abordam  a  temática  da  inclusão  de  pessoas  com 
 deficiência nas escolas do litoral do Paraná. 

 3.  Leitura  e  discussão  de  artigos  e/ou  outras  fontes  sobre  os  temas  pertinentes  a 
 cada projeto. 

 4.  Adequação  dos  métodos  de  coleta  e  análise  de  dados,  enquanto  permanecer  o 
 distanciamento social. 

 OBJETIVO GERAL 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1. Reestruturar, se necessário, os métodos de coleta  e análise de dados, em função da 
 situação da pandemia por Covid-19. 
 2. Realizar Rodas coletivas de discussão das temáticas  dos projetos. 
 3. Promover estratégias de estudo, leitura e discussão  de artigos e demais fontes 
 pertinentes a cada tema de Projeto de Aprendizagem. 
 4. Discutir os resultados (dos projetos em finalização)  e definir as próximas etapas de 
 projetos em desenvolvimento. 

 PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 O  módulo  Projeto  de  Aprendizagem  será  desenvolvido  por  meio  de  atividades  síncronas 
 e  assíncronas.  No  encaminhamento  desta  se  buscará  a  retomada  dos  projetos  de  cada 
 estudante  estabelecendo  um  olhar  para  as  questões  da  pandemia  com  os  seus  objetos 
 de  estudo  sobre  inclusão.  Nesse  sentido,  o  encaminhamento  deste  módulo  na  forma  de 
 atividades  remotas,  será  a  seguir  descrito,  esclarecendo  os  encaminhamentos  para  o 
 desenvolvimento das atividades: 

 a)  sistema  de  comunicação  :  para  o  diálogo  de  desenvolvimento  do  módulo  junto  aos 
 estudantes  será  utilizada  a  UFPR  virtual,  e-mail  e  whatsapp  quando  o  estudantes 
 estiver com dificuldades de acesso. 

 b)  Ambientação  :  os  primeiros  encontros  do  módulo  por  atividades  síncronas  serão 
 empregados  para  construção,  discussão  e  sistematização  dos  encontros 
 semanais,  reconhecimento  das  ferramentas  disponíveis  para  o  processo  ensino 
 aprendizagem de modo assíncrono e discussão do processo de avaliação. 

 c)  Atividades  síncronas  :  estes  processos  interativos  ocorrerão  de  forma  direta  entre 
 a  professora  e  o/a  estudante  em  horários  acordados  na  coletividade  utilizando  a 
 ufpr  virtual.  Nestes  momentos  pedagógicos  serão  exploradas  apresentações  de 
 Power Point, Vídeos educativos e discussões sobre as unidades em estudo. 

 d)  Atividades  assíncronas  :  Serão  articuladas  através  do  uso  do  Google  Drive  e 
 e-mail.  Os  estudantes  receberão  login  para  acesso  em  qualquer  tempo,  de  forma 
 que  possam  proceder  leituras,  organização  das  metodologias  de  cada  projeto  e 
 discussão dos resultados. 



 e)  Tutoria  :  O  docente  atuará  como  tutor  responsável  seus  orientandos  de  PA.  Neste 
 sentido,  providenciará  o  envio  de  referenciais  teóricos  e  práticos,  que  subsidiam  o 
 desenvolvimento  do  módulo  nas  atividades  assíncronas  ou  síncronas.  Ainda  o 
 tutor  no  primeiro  encontro  organizará  com  os  estudantes  a  agenda  dos  encontros 
 online  , sistematizando os encaminhamentos do processo ensino aprendizagem. 

 f)  Referencial  para  estudo  :  Os  referenciais  teóricos  e  práticos  que  instigam  o 
 envolvimento  e  a  participação  dos  estudantes  serão  encaminhados  via  Google 
 Drive  e  e-mail  e,  nas  atividades  síncronas  serão  articuladas  ações  que 
 potencializam  a  apropriação  dos  conhecimentos  em  estudo.  Além  disso,  o 
 professor  irá  sanar  dúvidas  e  ampliar  reflexões  oriundas  das  discussões  em 
 coletivo. 

 g)  Material  didático  :  Os  documentos  entre  outros  que  comporão  o  referencial  teórico 
 e  prático  será  constituído  de  artigos  acadêmicos  em  formato  pdf,  obtidos  em 
 diferentes  periódicos  da  área  de  ensino  de  ciências,  estes  estarão  organizados 
 em pastas para acesso assíncrono ou síncrono. 

 h)  Infraestrutura  tecnológica,  científica  e  instrumental  necessária  ao  módulo  :  O 
 acesso  ao  contexto  de  atividades  assíncronas  e  síncronas  poderá  ser  realizado 
 através do emprego de celular, notebook ou computador. 

 i)  Identificação  do  controle  de  frequência  das  atividades  .  A  frequência  será 
 analisada  conforme  estabelecido  pelo  envolvimento  nas  atividades  síncronas  e 
 por  meio  da  realização,  de  atividades  de  forma  assíncrona,  domiciliares 
 desenvolvidos  pelas/pelos  estudantes,  sendo  o  local  de  entrega  das  atividades  os 
 ambientes oficiais da universidade o AVA. 

 j)  Indicação  do  número  de  vagas  :  O  número  de  vagas  é  definido  de  acordo  com  o 
 número de estudantes orientandos matriculados. 

 FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 No  primeiro  encontro  será  realizado  um  acordo  pedagógico  com  os  estudantes 
 matriculados.  Serão  considerados  como  critérios  de  avaliação  a  frequência,  participação 
 e  envolvimento  nas  atividades  assíncronas  ou  síncronas.  Realização  de  leituras  prévias 
 e  capacidade  de  síntese  e  argumentação  nos  momentos  de  discussão. 
 Desenvolvimento dos dados de pesquisa coletados conforme  os prazos acordados. 
 O  desempenho  neste  período  de  estudos  será  conceituado  como  APL  (Aprendizagem 
 Plena),  AS  (Aprendizagem  Suficiente),  APS  (Aprendizado  Parcialmente  Suficiente)  e  AI 
 (Aprendizagem  Insuficiente).  A  conceituação  APL  (Aprendizagem  Plena)  identifica  que  o 
 estudante  atendeu  aos  objetivos  do  módulo  com  destaque  no  desempenho.  O  conceito 
 AS  (Aprendizagem  suficiente)  indica  que  o  estudante  atendeu  satisfatoriamente  aos 
 objetivos  do  módulo.  O  estudante  com  conceito  APS  (Aprendizagem  parcialmente 
 suficiente)  e  AI  (Aprendizagem  Insuficiente)  no  processo  ensino  aprendizagem  não 
 alcançaram  os  objetivos  propostos.  Neste  caso,  o  estudante  terá  um  tempo  de  estudos 
 ampliado  e  acompanhado  pelos  docentes  para  alcançar  os  objetivos  de  aprendizagem 
 ainda pendentes. 
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