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Docente: Rangel Angelotti
E-mail (obrigatório): rangelpontal@ufpr.br
Natureza:
( X ) Obrigatória ( ) Optativa
Pré-requisito:
CH Total: 60
CH semanal: 5

Duração: ( X ) Semestral
( ) Anual ( ) Modular
Turno: ( ) Matutino
( ) Vespertino ( X ) Noturno ( ) Integral

Co-requisito:
Padrão
(PD): 30

Estágio de Formação Pedagógica
(EFP): 00

Celular (opcional): (DDD)

Modalidade:
( ) Presencial ( )____ *CH EaD ( X ) Totalmente EaD
Laboratório
(LB):

Campo
(CP):

Prática como Componente
Curricular (PCC): 00

Estágio
(ES): 00

Orientada
(OR): 00

Extensão
(EXT): 00

EMENTA, PROGRAMA E OBJETIVOS DO MÓDULO
UNIDADE DIDÁTICA
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 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
Aprofundamento no objeto de estudo e tema proposto para a investigação no PA; Consolidação da
Metodologia e Método de Aprendizagem no âmbito do PA e Apresentação da estrutura do trabalho ou objeto
de aprendizagem.
OBJETIVO GERAL


Fomentar no estudante a compreensão sobre a elaboração de um trabalho científico tendo em vista
as especificidades do PA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Aprofundar temáticas pertinentes ao PA em relação a produção do conhecimento;
Compor uma estrutura base para o desenvolvimento do PA;
Estudar textos e compor uma gradativa aproximação junto a pressupostos básicos na investigação,
compreensão do objeto de estudo e produção do conhecimento e da aprendizagem.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS E AVALIAÇÃO
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LINHAS DE AÇÃO
No Projeto de Aprendizagem (PA) os envolvidos, mediador e mediando, se deparam com ou trazem uma
realidade aos mediadores, os docentes da universidade, onde procuram desenvolver situações de
aprendizagem sobre essa realidade; geralmente essa realidade contém um problema e os processos para
solucioná-lo são semelhantes aos passos de uma pesquisa empírica. Docente e discente desenvolvem uma
pesquisa sobre essa realidade, ainda que muito frágil do ponto de vista do rigor metodológico científico,
respeitando a ingenuidade epistemológica do discente: o primeiro já é conhecedor de algum saber
elaborado, o conhecimento acadêmico, existente e procura estimular o segundo a se abrir à produção de
um conhecimento que ainda não existe para si. O sistema de comunicação remoto a ser utilizado para a
interação entre docente e discentes será através de email, whattsapp, Google Meet. Essas plataformas
ofertam recursos semelhantes a uma sala de aula presencial e por isso possibilitará a apresentação dos
conteúdos via atividades sincrônicas e assíncronas; e também as atividades assíncronas contarão com a
exposição por parte do professor do conteúdo do texto disponibilizado para a leitura;
ATIVIDADES AVALIATIVAS
A avaliação dos estudantes se dará por meio da apresentação ao final do período especial da estrutura para
o PA; acompanhamento das orientações coletivas e individuais (de maneira síncrona e assíncrona);
elaboração de um sumário e apresentação de um portfólio ao final do semestre. O conceito final será em
acordo com o sistema de avaliação do Setor Litoral:
Conceito
Evolução da/do estudante
APL
Aprendizagem plena

Atendeu aos objetivos do módulo no curso com destaque no
desempenho participativo.

AS
Aprendizagem suficiente

Atendeu satisfatoriamente aos objetivos do curso com destaque no desempenho participativo.

APS
Aprendizagem
parcialmente suficiente

Os objetivos de aprendizagem não foram satisfatoriamente alcançados
pela/pelo estudante e há necessidade de acompanhamento, portanto,
a/o estudante terá um tempo de estudos ampliado e acompanhado
pela/pelo(s) docente(s) do módulo para alcançar os objetivos de aprendizagem ainda pendentes. Esse período é chamado de Semana de Estudos Intensivos – SEI.

Os objetivos de aprendizagem não foram alcançados e, portanto, o esAI
Aprendizagem insuficiente tudante deverá refazer o módulo.
QUADRO DE HORÁRIO DAS ATIVIDADES SÍNCRONAS
Semana

Dia da aula

Horário - Início e fim

Obs.

1

24/09/2021

19h30min –
20h30min

Atividade inicial síncrona no Google Meet
para discussões iniciais sobre das atividades.

2

08/11/2021

19h30min –
20h30min

Atividade síncrona no Google Meet para
acompanhamento das atividades.

3

22/11/2021

19h30min –
20h30min

Atividade síncrona no Google Meet para
acompanhamento das atividades.

4

05/11/2021

19h30min –
20h30min

Atividade síncrona no Google Meet para
acompanhamento das atividades.

5

19/11/2021

19h30min –
20h30min

Atividade síncrona no Google Meet para
acompanhamento das atividades.

6

10/12/2021

19h30min –
20h30min

Atividade síncrona no Google Meet para
acompanhamento final das atividades.
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APROVAÇÕES
Coordenador(a) da Câmara:...........................................................................................................................
• Encargos didáticos de ensino na graduação aprovados na reunião de _____/_____/2021 do curso
........................................................................................................................(Câmara de lotação do docente)
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• Encargos didáticos de ensino na graduação aprovados na reunião de _____/_____/2021 do curso
................................................................................................................(Câmara de colaboração do docente)

