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RELATÓRIO de ATIVIDADES REALIZADAS 

 

A programação inicial contava com quatro dias de eventos, dias 8, 11, 14 e 15 de junho de 2018, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 

às 17h00. A atividade do dia 11 foi cancelada pela ministrante, por problemas em sua viagem ao Brasil. Colocou-se à disposição para 

realizar a conferência em setembro de 2018, quando deverá estar no Brasil. 

As atividades foram realizadas conforme cronograma previsto, excetuando-se o dia 11 de junho, como apontado. Foram bastante 

elogiadas pelos participantes. No dia 8, além da participação in loco, houve também a transmissão IPTV com uma audiência de 85 

pessoas, englobando tanto o período da manhã quanto o da tarde. Por serem realizadas no CeTIRP, as atividades do dia 08 de junho 

foram gravadas e poderão ser consultadas pelos interessados por meio do link https://youtu.be/FQquxvklFSE , o qual será divulgado aos 

inscritos nessa data (para otimizar o aproveitamento do conteúdo oferecido). 

Muitos foram os inscritos, como mostra a Tabela 1. Nela também constam os efetivos participantes por dia e período de atividade. 

 

Tabela 1: Descrição do registro das inscrições para o Ciclo de Atividades de Formação Didático-Pedagógica do Ensino Superior. 

Inscrições 08 junho* 11 junho 14 junho 15 junho 

manhã tarde tarde manhã tarde manhã tarde 

Prévias 98 98  

Atividade 

cancelada 

109 111 109 109 

No local 42 16 11 14 8 10 

Participantes 76 58 48 45 31 32 

Lista espera 27 27 - - - - 

*Participantes via iptv = 85. 

https://youtu.be/FQquxvklFSE


 

 

Efetivamente compareceram às atividades: 76 na manhã do dia 8; 58 na tarde do dia 8; 48 na manhã do dia 14; 45 na tarde do 

dia 14; 31 na manhã do dia 15 e 32 na tarde do dia 15. Eram participantes vinculados a Pós-Graduação (discentes e docentes) e a 

graduação de diferentes programas e cursos, envolvendo as diferentes Unidades do Campus USP Ribeirão Preto, além de docentes de 

outras instituições universitárias da cidade. A integração desses diferentes olhares e perspectivas técnicas e de interesses específicos foi 

bastante enriquecedora aos presentes, articulando compreensões e necessidades do campo das Ciências Exatas, Humanas e Biológicas. 

Os relatos dos presentes foram bastante variados e proveitosos, com exemplos do cotidiano da rotina discente e/ou docente no ensino 

superior e seus desafios. 

Os certificados dos palestrantes foram entregues em mãos, em papel, com impressão colorida. Os certificados dos participantes 

ouvintes foram expedidos nos dias seguintes às atividades, enviados por e-mail.  

Sinceros agradecimentos devem ser aqui marcados ao apoio às atividades recebido pela Diretoria da FFCLRP, do IEA-RP, do 

CeTIRP, da Comissão de Pós-Graduação-FFCLRP/USP, do Grupo de Apoio Pedagógico do Campus USP/RP, da Seção de Audiovisual e dos 

funcionários do Serviço de Pós-Graduação da FFCLRP/USP. 

Além dos assuntos tratados, várias vivências foram relatadas pelos presentes, relacionadas aos temas em foco, evidenciando 

atendimento das necessidades do público presente. Em todas as atividades foi consenso apontar a relevância dos temas tratados e das 

preocupações com a ação docente no ensino superior, nas várias perspectivas abordadas.  

Por fim, foram sugeridos, pelos presentes no último período do evento, os seguintes temas como merecedores de atenção em 

futuras atividades: 

- Casos de sucesso no processo de ensino/aprendizagem no ensino superior 

- Mecanismos e propostas para que a formação didático-pedagógica no ensino superior seja um processo contínuo em nossa realidade 

- Atividades práticas nos temas tratados (workshops) 

- Metodologias ativas de ensino e avaliação: teoria e prática 

- Funções administrativas na formação docente no ensino superior 

- Reflexões sobre relações de poder na docência no ensino superior 

- Processos de avaliação de desempenho do docente no ensino superior: realidade, desafios e horizontes 



- Perfil do aluno nas novas gerações: desafios para a universidade 

- Relação ensino, pesquisa e extensão universitária e seus impactos na sociedade/mercado de trabalho: a quem a universidade tem 

servido? 

- Avaliação de atividades práticas no ensino superior 

- Como lidar disciplinarmente com alunos do ensino superior 

- O papel do professor no novo contexto social e tecnológico 

- Como lidar com o aluno da atualidade e captar seu interesse nas atividades do ensino superior 

- Como melhorar as metodologias para a formação do professor 

- Papel do formador de professores na constituição identitária do docente de ensino superior 

- Ensino superior por meio de metodologias EaD e seus recursos 

- Comunicação efetiva com discentes do ensino superior / Dinâmica de aulas 

- Estratégias motivacionais para discentes do ensino superior 

 

 O GT de Formação Didático-Pedagógica do Ensino Superior da CPG da FFCLRP/USP, coordenado pela atual presidente da CPG, 

avalia que os objetivos propostos para esse primeiro ciclo de atividades foram atingidos, apesar do número de participantes ter sido 

menor do que o de inscritos. Reflexões a respeito da forma de inscrição e da efetiva participação dos interessados foram realizadas pelos 

presentes. Ponderou-se que, em eventos futuros, seria relevante introduzir uma taxa de inscrição aos participantes, para fortalecer o 

engajamento com as atividades, na tentativa de minimizar não comparecimentos e otimizar o aproveitamento das atividades pelo público. 

 Incluímos, para finalizar, a proposta original do evento e do cartaz elaborado para divulgação do evento. Para registro e memória, 

anexamos algumas fotos das atividades realizadas. 

 

Ribeirão Preto, 18 de junho de 2018 

 

Grupo de Trabalho de Formação Didático-Pedagógica do Ensino Superior da CPG da FFCLRP/USP 

 

  



8
Junho
2018

11
Junho
2018

14
Junho
2018

15
Junho
2018

Jornada Vida 
e Carreira

CeTIRP/USP
Ribeirão Preto

(Centro de 
Tecnologia da 
Informação de 

Ribeirão Preto do 
Campus USP em 
Ribeirão Preto)

8h30 às 12h
e

14h às 16h

Anfiteatro
André Jacquemin

FFCLRP/USP
14h00 às 17h

Anfiteatro
André Jacquemin

FFCLRP/USP
9h00 às 12h

e
14h00 às 17h

Anfiteatro
André Jacquemin

FFCLRP/USP
9h00 às 12h

e
14h00 às 17h

9h - Trabalho e competências na era da incerteza 
(Videoconferência)
Profª Dra. Diana Aguiar Vieira (Vice-presidente do ISCAP –
Instituto Politécnico do Porto, Portugal)

10h - Gestão da incerteza e adaptabilidade 
profissional na adultez emergente
Prof. Dr. José Egídio Barbosa Oliveira (Pós-doutorando do 
Programa de Pós-graduação em Psicologia da FFCLRP/USP)

14h - Formando formadores: desafios e demandas da 
carreira docente no ensino superior
Profª Dra. Soely A. Jorge Polydoro (Coordenadora do EA2: 
Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem da Pró-Reitoria 
de Graduação da UNICAMP)

14h - Formação e desenvolvimento profissional de 
professores na educação superior
Profª Dra. Maria Assunção Flores Fernandes (Instituto de 
Educação, Universidade do Minho, Portugal)

9h - Formação didático-pedagógica do professor 
universitário: conceitos e princípios básicos
Profª Dra. Noeli P. Rivas (DEDIC – FFCLRP/USP)

14h - Papel da interação professor-aluno nos 
processos de ensino e aprendizagem
Profª Dra. Belmira Bueno (Faculdade de Educação/USP)

9h - Utilização das TICs na construção de 
metodologias ativas para o ensino superior
Prof. Dr. José Dutra de Oliveira Neto (FEA-USP/RP)

14h - Avaliação no ensino superior
Profª Dra. Ana Raquel L. Cianflone (DP-FFCLRP/USP)

 



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO  

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO – FFCLRP 
 

CICLO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR 

1º. SEMESTRE 2018 

TEMAS: Vida e Carreira, Interação Professor-Aluno, Currículo e Formação de Professores, Tecnologias de Ensino-Aprendizagem, 

Avaliação no Ensino Superior. 

INSCRIÇÕES: Gratuitas, pelo link:  https://goo.gl/KNeJiL  

CERTIFICADOS: serão enviados por e-mail, conforme frequência nas atividades. 

VAGAS POR ATIVIDADES: limitadas (conforme os espaços agendados). 

 

ORGANIZADORES:  

Grupo de Trabalho sobre Formação Didático-Pedagógica da Comissão de Pós-Graduação da FFCLRP/USP 

Grupo de Apoio Pedagógico do Campus USP de Ribeirão Preto (GAP-RP) 

Grupo de Trabalho sobre Formação Didático-Pedagógica do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Centro de Pesquisas em Psicodiagnóstico (CPP) - Departamento de Psicologia – FFCLRP/USP 

Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação do Professor e Currículo (GEPEFOR) – DEDIC – FFCLRP/USP 

Laboratório de Psicologia da Educação de Escolar (LAPEES) – Departamento de Psicologia – FFCLRP/USP 
 

https://goo.gl/KNeJiL


PROGRAMAÇÃO - 08 a 15 de junho de 2018 - CICLO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR  
 

DATA HORÁRIO LOCAL TEMA PALESTRANTE Responsável  
 
 
 
 

08/06/18 
(sexta-
feira) 

 
 
 

8:30 a 12 
 

14 a 16  

 
CeTIRP/USP/Ribeirão 

Preto 
 

(Centro de Tecnologia 
da Informação de 
Ribeirão Preto do 
Campus USP em 
Ribeirão Preto) 

 
 

 

Trabalho e competências  
na era da incerteza 
(vídeo conferência) 

Profa. Dra. Diana Aguiar Vieira 
(Vice-presidente do ISCAP - Instituto 

Politécnico de Porto, Portugal) 

 
 

Jornada 
 “Vida e Carreira” 

 
 

Profa. Dra. Lucy Leal 
Melo Silva 

(PG Psicologia) 

Gestão da Incerteza e  
adaptabilidade profissional 

 na adultez emergente 
 
 

Prof. Dr. José Egídio Barbosa de 
Oliveira 

(Pós-doutorando do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da 

FFCLRP/USP) 
 

Formando formadores: desafios 
e demandas da carreira docente 

no ensino superior 
 

Profa. Dra. Soely A. Jorge Polydoro 
(Coordenadora do EA2: Espaço de 

Apoio ao Ensino e Aprendizagem da  
Pró-Reitoria de Graduação da 

UNICAMP) 
11/06/18 
(segunda-

feira) 

14 a 17  Anfiteatro André 
Jacquemin  

FFCLRP/USP 

Formação e desenvolvimento 
profissional de professores na 

Educação Superior 

Profa. Dra. Maria Assunção Flores 
Fernandes 

(Instituto de Educação, 
Universidade do Minho, Portugal) 

 
Profa. Dra. Noeli P. Rivas 

(PG Educação) 

 
14/06/18 
(quinta-

feira) 

9 a 12  Anfiteatro André 
Jacquemin  

FFCLRP/USP 

Formação Didático-Pedagógica 
do Professor Universitário: 

Conceitos e Princípios básicos 

Profa. Dra. Noeli P. Rivas  
(DEDIC - FFCLRP/USP) 

 
 
 
 

Profa. Dra. Sylvia Barrera 
(PG Psicologia) 

14 a 17  Papel da Interação Professor / 
Aluno nos processos de Ensino e 

Aprendizagem 

Profa. Dra. Belmira Bueno  
(Faculdade de Educação / USP) 

 
15/06/18 
(sexta-
feira) 

 
9 a 12  

 
Anfiteatro André 

Jacquemin  
FFCLRP/USP 

Utilização das TICs na 
construção de metodologias 
ativas para o ensino superior 

Prof. Dr. José Dutra de Oliveira Neto   
(FEARP/USP) 

14 a 17  Avaliação no Ensino Superior Profa. Dra. Ana Raquel L. Cianflone  
(DP – FFCLRP/USP) 

 




