
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENADORIA DE APOIO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO 

 

 
 
 

–PROGRAMA DE FORMAÇÃO À DOCÊNCIA SUPERIOR– 
(Ato da Reitoria Nº 1149/11, de 12/8/2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINÁRIO DE DOCÊNCIA SUPERIOR 
2º. Semestre de 2010 
1º Semestre de 2011 
2º Semestre de 2011 
1º Semestre de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERESINA(PI), JANEIRO DE 2012 



 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENADORIA DE APOIO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO 

 
 
 
 
 

REITOR 

Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior 
 
 

VICE-REITOR 

Prof. Dr. Edwar de Alencar Castelo Branco 
 
 

PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Profª. Drª. Regina Ferraz Mendes 
 
 

COORDENADOR DE ASSESSORAMENTO E APOIO PEDAGÓGICO 

Prof. Dr. Antonio José Gomes 
 
 

PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO SEMINÁRIO 

Prof. Dr. Antonio José Gomes 
Esp. Valdeana Oliveira Reis 

 
 

APOIO ADMINISTRATIVO AO SEMINÁRIO (Bolsistas) 

Allisson de Sousa Rocha 
Wanderson Oliveira de Andrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Campus Universitário “Ministro Petrônio Portella” – Bairro Ininga – Bloco-07 
Telefax:  (86) 3215–5555 – Sítio:  www.ufpi.br – e-mail:  caap@ufpi.edu.br 

CEP 64.049-550 – Teresina–Piauí – Brasil 

http://www.ufpi.br/
mailto:caap@ufpi.edu.br


APRESENTAÇÃO 

 

A formação docente (inicial e continuada) na contemporaneidade é tarefa fundamental de 

qualquer Instituição de Educação Superior (IES) que objetiva qualificar os serviços educacionais que 

oferece à sociedade.  No Brasil, atualmente, a formação para a docência é prioridade do Ministério da 

Educação (MEC).  Assim sendo, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) se insere nesta perspectiva e, 

estabelece em seus editais de concursos públicos para docentes a obrigatoriedade determinada no art. 

25 da Resolução Nº 039/08–CONSUN, de 11/9/2008, de participação dos novos professores no 

Seminário de Docência Superior, componente do Programa de Formação à Docência Superior. 

Com a realização do Seminário, a UFPI reforça sua identidade como Instituição 

educacional formadora ao assumir, perante a comunidade acadêmica (servidores docentes, servidores 

técnico-administrativo, discentes) e a sociedade, a preocupação com a requalificação profissional de 

seus professores, a fim de melhor prepará-los não somente para o efetivo exercício da docência 

superior, mas também para conhecerem o seu cotidiano acadêmico-administrativo-institucional. 

Ao planejar e garantir a realização do Seminário de Docência Superior, a UFPI 

oportunizará aos novos professores contratados a partir do segundo semestre letivo de 2008 e que 

ainda não cumpriram a exigência normativa, bem como a outros docentes que já pertenciam ao quadro 

e não tiveram a oportunidade de participar de tal atividade, a formação didático-pedagógica e o 

conhecimento institucional necessários a realização de uma prática docente competente e 

comprometida com a educação e com os anseios da Instituição. 

O Seminário de Docência Superior é uma atividade acadêmica inicial, exigência da 

Resolução Nº 039/08–CONSUN, exclusivo para docentes do quadro efetivo, que reforça a necessidade 

de atualização permanente de professores da Universidade Federal do Piauí, diante dos desafios 

educacionais da atualidade e dos contínuos avanços que a ciência e a tecnologia impõem nas diversas 

áreas do conhecimento científico e tecnológico. 

Por isto constitui-se, de fato, em efetiva proposta de requalificação docente, que deve ser 

continuada para que, dentre outras possibilidades, garanta aos novos professores e a outros também, 

razoável nível de autonomia profissional, a fim de que se sintam seguros e capazes de enfrentar 

situações desafiadoras no exercício da docência e do desenvolvimento de funções acadêmico-

administrativas-institucionais e busquem soluções para as mesmas. 

 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS: 
 

Em virtude da não realização do Seminário de Docência Superior nos 3 (três) últimos 

períodos letivos (2010.2, 2011.1 e 2011.2), preferencialmente este Seminário está planejado e 

destinado aos professores que ingressaram no quadro docente efetivo da Universidade Federal do 

Piauí nos referidos semestres acadêmicos e, os que ingressarão nos meses de janeiro e de fevereiro 

de 2012, mas poderão ser incluídos também aqueles docentes contratados anteriormente aos períodos 

mencionados que ainda não cumpriram tal exigência e manifestarem o interesse em participar. 

Assim sendo, o presente Seminário de Docência Superior terá por objetivos: 

Geral: 

 Oportunizar aos novos docentes da Universidade Federal do Piauí, contratados a partir do segundo 

semestre letivo de 2008, atualização didático-pedagógica e conhecimento da organização 

administrativa e funcionamento da Instituição; 

Específicos: 

 Conhecer a organização acadêmico-administrativa-institucional e regimental, bem como diversas 

normas existentes da UFPI; 

 Refletir sobre situações inerentes à prática docente com a finalidade de adquirir preparação didático-

pedagógica que habilite para o exercício competente da docência; 

 Possibilitar a autonomia docente, necessária ao enfrentamento do exercício da profissão; 

 Analisar procedimentos didático-pedagógicos referentes às atividades de ensino-aprendizagem, 

visando à eficácia do trabalho docente; 

 Perceber a necessidade de conhecimentos e de metodologias inovadoras como suportes das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração; 

 Aprimorar a sensibilidade pessoal e o compromisso profissional para o exercício responsável das 

ações na Universidade, tendo como referência as dimensões ética, política, científica, técnica, 

estética e humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 
 

O Seminário de Docência Superior será desenvolvido em 2 (dois) dias e está estruturado 

para realizar-se com Exposições e Debates de temas relevantes para a aquisição de conhecimentos 

inerentes à docência superior e à organização e funcionamento da Universidade Federal do Piauí, bem 

como por meio de Oficinas Temáticas relacionadas ao trabalho didático-pedagógico, totalizando 16 

(dezesseis) horas de atividades presenciais obrigatórias. 

Além de participarem da discussão teórica referente a cada um dos temas apresentados 

nas Exposições e Debates pelos professores convidados, que ocorrerão no primeiro dia do Seminário, 

os novos docentes da Universidade Federal do Piauí deverão participar também das Oficinas 

Temáticas a serem realizadas no segundo dia, oportunidade em que se envolverão com fazeres 

pedagógicos relacionados ao exercício prático da profissão docente. 

Concluídas as atividades do segundo dia, os novos professores deverão igualmente 

participar do processo de avaliação do Seminário de Docência Superior, tanto de maneira verbal 

quanto formal respondendo a perguntas sugeridas pela Coordenação do Evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMAÇÃO – DIAS, HORÁRIOS E ATIVIDADES 
 

A Programação do Seminário de Docência Superior contempla os dias, os horários e as 

atividades que seguem: 

Horário Atividade e Responsável 
 

Primeiro Dia – 5/3/2012 (Segunda-Feira) 

o 08h:00 

o 08h:30min 

 

o 09h:00 

 

o 09h:50min 

o 10h:00 
 

o Horário: 14h:00 
 
 
 

o Horário: 15h:50min 

o Horário:  16h:00 

 Entrega do Material aos Participantes (Coordenação do Seminário) 

 Abertura:  com o Prof. Dr. Antonio José Gomes e o Prof. Dr. Luiz de Sousa 
Santos Júnior, da UFPI 

 Exposição e Debate:  “A Ética no Ensino Superior”, com o Prof. Dr. Luizir de 
Oliveira, da UFPI 

 Intervalo 

 Exposição e Debate:  “A Docência no Ensino Superior e as Rotinas Acadêmicas 
na UFPI (funcionamento dos Sistemas: Acadêmico, Monitoria, Extensão, 
Pesquisa e Pós-Graduação etc.)”, com a professora Drª. Regina Ferraz Mendes, 
da UFPI 

 Exposição e Debate:  “Organização Administrativa da UFPI (órgãos executivos 
superiores, colegiados deliberativos superiores, órgãos suplementares, colegiados 
deliberativos setoriais), Regimento Geral da UFPI e Normas Acadêmicas em vigor 
na UFPI”, com a Profª. Drª. Maria do Carmo de Souza Batista, da UFPI 

 Intervalo 

 Exposição e Debate:  “Didática do Ensino Superior”1 

 

Segundo Dia – 6/3/2012 (Terça-Feira) 

o Horário: 08h:00 

o Horário:  09h:50min 

o Horário: 10h:00 
 

o Horário: 14h:00 
 
 

o Horário: 17h:30min 

o Horário:  17h:40min 

 Oficina Temática I – Recursos Didáticos 

 Intervalo 

 Oficina Temática II – Avaliação da Aprendizagem 

 Oficina Temática III – Planejamento do Trabalho Pedagógico: Elaboração do 
Plano de Ensino e do Plano de Aula  

 Intervalo 

 Avaliação do Seminário (PREG, CAAP, docentes, professores convidados) 

 Encerramento do Seminário (Coordenação do Seminário) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Tanto a referida Exposição e Debate quanto as Oficinas Temáticas serão realizadas sob a responsabilidade de 

docentes efetivos do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino (DMTE), do Centro de Ciências da 
Educação “Prof. Mariano da Silva Neto” (CCE). 



INFORMAÇÕES GERAIS DO SEMINÁRIO 
 
1 – Locais de Realização 
 

O Seminário de Docência Superior será realizado de forma centralizada, no Campus 

Universitário “Ministro Petrônio Portella” (CMPP), de Teresina–Piauí, antes do início do período letivo 

2012.1, justificando-se para isto a necessidade de os docentes se fazerem presentes aos seus campi 

de lotação a partir de 8/3/2012, a fim de não deixarem seus alunos sem aulas.  Assim sendo, os novos 

professores devem planejar suas atividades acadêmicas do semestre letivo 2012.1, conforme a 

Programação – Horários e Atividades anteriormente definidos, para poderem participar do Seminário de 

Docência Superior e retornarem em tempo hábil para darem início às aulas de semestre acadêmico 

2012.1. 

A Abertura e as Exposições e Debates provavelmente ocorrerão no Cine Teatro da 

Universidade Federal do Piauí ou em outro local a ser informado oportunamente e, as Oficinas 

Temáticas serão realizadas nas Salas de Aulas 423, 424, 425 e 471 (Engate), do Centro de Ciências 

da Educação “Prof. Mariano da Silva Neto” (CCE). 

 
2 – Datas e Horários de Realização 
 

O Seminário é uma realização da Coordenadoria de Apoio e Assessoramento Pedagógico 

(CAAP), da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), Coordenadora Institucional do Programa de 

Formação à Docência Superior (Ato da Reitoria Nº 1149/11, de 12/8/2011) da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) e ocorrerá nos dias 5 (segunda-feira) e 6 (terça-feira) de março de 2012, no 

horário de 08h:00 às 12h:00 e de 14h:00 às 18h:00. 

 
3 – Inscrição 
 

Os novos professores que participarão do Seminário deverão se inscrever e, para tanto 

preencher a Ficha de Inscrição – Anexo I (vide modelo na Página Eletrônica da UFPI e na Sede da CAAP–

SG 7) e encaminhá-la para a Coordenadoria de Apoio e Assessoramento Pedagógico (CAAP), 

pessoalmente, via malote ou pelos correios improrrogavelmente  até o dia 24/2/2012. 

 
4 – Freqüência e Certificação 
 

Para os professores contratados a partir de 11 de setembro de 2008 e que ainda não 

cumpriram a exigência normativa estabelecida na Resolução Nº 039/08–CONSUN, de 11/9/2008 e 

contida em editais de concursos públicos de provas e títulos para a carreira docente efetiva da 

Universidade Federal do Piauí é obrigatória 100% de freqüência ao Seminário de Docência Superior e 

somente receberão o Certificado – Anexo II aqueles que participarem integralmente das atividades.  



Para os docentes contratados antes da vigência da referida Resolução, será exigida freqüência mínima 

de 80% (oitenta por cento) às atividades do Seminário, a fim de que possam receber o referido 

Certificado, mas neste caso em particular constarão do verso do referido documento de certificação 

apenas as atividades (exposições e debates, oficinas) das quais participarem. 

Por se tratar de atividade acadêmica e de apoio pedagógico, o Certificado de participação 

no Seminário de Docência Superior será fornecido pela Coordenadoria de Apoio e Assessoramento 

Pedagógico (CAAP) juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), Coordenadoria 

esta responsável também pelo cadastro de tal atividade acadêmica. 

 
5 – Avaliação do Seminário 
 

Para que a Coordenadoria de Apoio e Assessoramento Pedagógico possa replanejar e 

melhorar o Seminário de Docência Superior para turmas de outros professores a serem contratados 

pela Universidade Federal do Piauí, os participantes (docentes, professores convidados) responderão 

a um Questionário de Avaliação – Anexo III. 

 
6 – Materiais e Equipamentos 
 

Os materiais e os equipamentos a serem utilizados para a realização do Seminário de 

Docência Superior são os seguintes: 

 Blocos para anotações, 

 Canetas; 

 Notebook; 

 Papel A4; 

 Pastas; 

 Projetor multimídia (data-show). 

 

7 – Contato 
 

O contato dos professores que participarão do Seminário de Docência Superior será 

diretamente com a Coordenadoria de Apoio e Assessoramento Pedagógico (CAAP), por meio exclusivo 

do telefone (86) 3215-5555, no horário de 09h:00 às 12h:00 e de 15h:00 às 18h:00, de segunda-feira 

a sexta-feira. 

 


