
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
DO COMPONENTE CURRICULAR 

Semestre Letivo Suplementar1 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS2 
    

CÓDIGO  NOME   DEPARTAMENTO OU EQUIVALENTE 

FCHE59   ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GENERO E DIVERSIDADE 
II 

 

 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE 

GÊNERO E FEMINISMO 

 

CARGA HORÁRIA (estudante)  
MODALIDADE/ 

SUBMODALIDADE 
 PRÉ-REQUISITO (POR CURSO) 

T T/P P PP Ext E TOTAL  

DISCIPLINA/ESTÁGIO 

 

FCHE28 - ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM GENERO E 
DIVERSIDADE I 

 
     136 

136 
(sendo 

34hs em 
atividade

s 
síncrona

s) 

  

 

CARGA HORÁRIA (docente/turma)  MÓDULO3  SEMESTRE DE  

INÍCIO DA VIGÊNCIA T T/P P PP Ext E TOTAL  T T/P P 
P
P 

Ex
t 

E  

     34 34h       10  SEMESTRE LETIVO SUPLEMENTAR 

 
 

EMENTA 

Observação e prática técnica em organismo não governamentais do/no processo de elaboração de projetos de intervenção social 
na perspectiva de gênero a partir de diagnósticos locais; o planejamento estratégico; elaboração de marco zero; avaliação e 
monitoramento de políticas sociais. 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivo geral 
 

Aprendizagem teórico-metodológica de intervenção com enfoque em gênero e diversidade, em campos de estágio diversos, 
adaptada a atividades remotas. Construção de projeto de intervenção social com base em diagnóstico social.  
 
Objetivos específicos 

 Acessar as ferramentas teóricas metodológicas da área de formação para a intervenção na realidade social, por meio 
do AVA;  

 Discutir experiências de atuação profissional, a partir da continuidade de inserção no campo de estágio, em articulação 
com a formação teórica, adaptada ao acompanhamento de atividades remotas; 

 Desenvolver os procedimentos necessários para uma atuação profissional de qualidade. 

 Aprendizagem na elaboração de projeto de intervenção social, orientando para a construção do mesmo de acordo com 
a demanda do campo de estágio observada, com abordagem de gênero e diversidade.  

 

                                                         
1  Trata-se de uma sugestão de plano de ensino-aprendizagem dos componentes curriculares, especialmente para o Semestre Letivo 
Suplementar, com algumas orientações para o seu preenchimento, considerando o disposto no Inciso II do Artigo 2º da Resolução 
CAE 01/202, os princípios da educação online e os recursos sugeridos pela SEAD e STI.  
2 Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente Curricular e 
disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do formulário é o que diz 
respeito ao módulo de vagas ofertadas. 
3 Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 02/2009. 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Acompanhamento das atividades desenvolvidas no campo de estágio, de modo remoto e com também 
acompanhamento da supervisão de campo; 

 Discussão teóricas e metodológicas acerca da atuação com gênero e diversidade em instituições diversas; 

 Orientação e acompanhamento para construção de um projeto de intervenção social, a partir do diagnóstico 
construído em Estágio Supervisionado em Gênero e Diversidade I, acessando ferramentas teóricas e metodológicas 
da área de formação; 

 Discutir ética e atuação profissional, a partir da inserção no campo de estágio, em articulação com a formação teórica; 

 Acompanhamento da construção de relatos das intervenções e atividades realizadas no estágio. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
Aulas assíncronas: As aulas serão mediadas pelo AVA, com uso do moodle, onde serão disponibilizados textos, vídeos e fóruns 
de discussão. Nesta plataforma serão postadas as atividades como relatos de ações realizadas no estágio e exercícios que 
envolvem as diferentes etapas de construção do projeto de intervenção social.  

Aulas síncronas, serão realizadas aulas ao vivo, por meio de plataforma de videochamada disponibilizada pela UFBA (RNP) de 
modo a facilitar o diálogo e discussão teórica e metodológica sobre atuação no campo de estágio.  

No campo de estágio, as atividades serão realizadas remotamente e terão também acompanhamento da supervisão de campo. 

  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação será processual, composta em 3 itens: 1. Atividades semanais disponibilizadas no AVA, relacionadas a atuação no 
campo de estágio (diários, fóruns de debates e outras) (valor:10 pontos); 2. Escrita de um projeto de intervenção social (10 
pontos); 3. Auto-avaliação (Valor 10 pontos). A nota final será a média simples das avaliações.  

Para aprovação da disciplina, também será contabilizada frequência em 75% das atividades propostas.  

REFERÊNCIAS 

 
 
*Outras referências serão incorporadas conforme temáticas trabalhadas por estudantes no campo de estágio  

Básica  

FARAH, Marta F. S. Gênero e políticas públicas. Estudos Feministas, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Centro de 

Comunicação e Expressão, UFSC. Florianópolis, Santa Catarina, v. 12, n.1, p. 47-71, 2004. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2004000100004 
 
GOMES, Ednilson Pereira Gomes; CHAIMSOHN, Francisco Paulo Chaimsohn; MIRANDA, Gil Maria Miranda; MIRANDA, Márcio; 
RIBEIRO, Maria de Fátima dos Santos. A utilização do diagnóstico participativo na avaliação de um projeto de governo: 

uma análise crítica. Disponível em: http://www.iapar.br/arquivos/File/zip_pdf/Ase/diag_participativo.pdf 
 
PADILHA, Regina Celia Wipieski; MACIEL, Margareth de Fátima. Fundamentos da pesquisa para projetos de intervenção. 

Paraná: Unicentro. s/d. Disponível em: 
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/947/5/Fundamentos%20da%20pesquisa%20para%20projetos%2
0de%20interven%C3%A7%C3%A3o.pdf 
 
 
Complementar 

 
 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2004000100004
http://www.iapar.br/arquivos/File/zip_pdf/Ase/diag_participativo.pdf
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/947/5/Fundamentos%20da%20pesquisa%20para%20projetos%20de%20interven%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/947/5/Fundamentos%20da%20pesquisa%20para%20projetos%20de%20interven%C3%A7%C3%A3o.pdf


AMORIM, Ana Karenina Arraes; NOBRE, Maria Teresa. Pesquisa-intervenção, políticas públicas e movimentos sociais: uma 
experiência junto à população em situação de rua. Rev. psicol. polít.,  São Paulo ,  v. 18, n. 42, p. 337-352, ago.  2018. Disponível 

em http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpp/v18n42/v18n42a10.pdf 
 
CECCHETTO, Fátima; MONTEIRO, Simone. Discriminação, cor e intervenção social entre jovens na cidade do Rio de Janeiro 
(RJ, Brasil): a perspectiva masculina. Rev. Estud. Fem.,  Florianópolis ,  v. 14, n. 1, p. 199-218,  abr.  2006 .   Disponível em 

https://www.scielo.br/pdf/ref/v14n1/a11v14n1.pdf 
 
GONDIM, Sônia Maria Guedes. Grupos focais como técnica de investigação qualitativa: desafios metodológicos Paidéia, 

2003,12(24), 149-161 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/paideia/v12n24/04.pdf 
 
 
MACERATA; Iacã Machado; PASSOS, Eduardo. Intervenção com jovens em situação de rua: problematizando cuidado e 
controle. Brasil Psicologia & Sociedade, 27(3), 537-547. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/psoc/v27n3/1807-0310-psoc-

27-03-00537.pdf 
 
 
TORRES, Haroldo da Gama; FERREIRA, Maria Paula; DINI, Nádia Pinheiro. Indicadores sociais: por que construir novos 
indicadores como o IPRS. São Paulo Perspec. São Paulo ,  v. 17, n. 3-4, p. 80-90,  Dec.  2003 Disponível em 

https://www.scielo.br/pdf/spp/v17n3-4/a09v1734.pdf 
 
. 
 
Notícias para consulta, com propostas de intervenção em gênero 
 
Sexualidade, gênero e materiais educativos: sugestões para projetos com adolescentes 

https://psibr.com.br/colunas/sexualidade-e-genero/marcela-pastana/sexualidade-genero-e-materiais-educativos-sugestoes-
para-projetos-com-adolescentes 
 
ONU Mulheres. Projetos sobre empoderamento econômico http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-

economico/projetos/ 

 
 

COMO CONSTRUIR UM PROJETO DE INTERVENÇÃO? 

http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170427-095100-001.pdf 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Docente(s) Responsável(is) à época da aprovação do Plano de ensino-aprendizagem: 

Nome: ___DARLANE SILVA VIEIRA ANDRADE______             Assinatura: ____________________________________ 

Nome: ___________________________________________     Assinatura: ____________________________________ 

 
Aprovado em reunião de Departamento (ou equivalente)4:__________________ em  ___/___/___      ____________________ 

                                                                                                                                                                             Assinatura do Chefe  
 

 
  

                                                         
4 O plano de ensino-aprendizagem é um documento que tramita internamente na Unidade acadêmica (especificamente no 
departamento ou coordenação acadêmica), não sendo necessário encaminhá-lo à Prograd nem à Supac, após aprovação pela 
instância responsável. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpp/v18n42/v18n42a10.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ref/v14n1/a11v14n1.pdf
http://www.scielo.br/pdf/paideia/v12n24/04.pdf
https://www.scielo.br/pdf/psoc/v27n3/1807-0310-psoc-27-03-00537.pdf
https://www.scielo.br/pdf/psoc/v27n3/1807-0310-psoc-27-03-00537.pdf
https://www.scielo.br/pdf/spp/v17n3-4/a09v1734.pdf
https://psibr.com.br/colunas/sexualidade-e-genero/marcela-pastana/sexualidade-genero-e-materiais-educativos-sugestoes-para-projetos-com-adolescentes
https://psibr.com.br/colunas/sexualidade-e-genero/marcela-pastana/sexualidade-genero-e-materiais-educativos-sugestoes-para-projetos-com-adolescentes
https://psibr.com.br/colunas/sexualidade-e-genero/marcela-pastana/sexualidade-genero-e-materiais-educativos-sugestoes-para-projetos-com-adolescentes
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/projetos/
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/projetos/
http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170427-095100-001.pdf


ANEXO 
CRONOGRAMA5 

 

Código e nome do componente: FCHE59 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GENERO E 
DIVERSIDADE II 

 

Nome do/s docente/s: DARLANE SILVA VIEIRA ANDRADE 

Período: 8 DE SETEMBRO a 18 DE DEZEMBRO DE 2020  

 

Data ou 
período de 
realização 

Unidade Temática 
ou Conteúdo 

Técnicas ou 
estratégias6 de 

ensino previstas 

Atividade/ 
Recurso7 

CH 
Docente

8 

 

CH 
Discent

e9 

 

08/09 - Apresentação da 
ementa e 
cronograma de 
atividades e 
retomada das 
atividades no campo, 
remotamente 

- Aula / atividade 
dialogada   

- Aula via RNP  4 9 

15/09 - Revisão do 
diagnóstico de 
campo 
- Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo  

- Debate online 
- Discussão de 
texto  
 

- Aula via RNP 
- Tarefa no 
moodle 
- Atividade 1 no 
moodle – diário: 
volta ao estágio 

4 9 

22/09 - Ética e atuação 
profissional  
- Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Aula e debate 
online 
- Discussão de 
experiências no 
estágio e texto  
 

- Aula via RNP 
- Atividade 2 no 
moodle – 
reapresentação 
do campo de 
estágio 

4 9 

29/09 - - Etapas de projeto 
de intervenção social 
- Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Aula e debate 
online 
- Discussão de 
experiências no 
estágio e texto  

- Aula via RNP  9 

                                                         
5 Esta é uma sugestão de cronograma. A sua adoção é facultativa, sendo possível, a critério do(s) professor(es), adotar outra forma 
de expressar aspectos temporais e de uso de dispositivos tecnológicos. Para o SLS, recomenda-se pensar a organização do 
componente em unidades ou temáticas amplas, considerando períodos equivalentes à carga horária de uma ou mais semanas 
6 Possibilidades de técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem: 
Síncronas: Aula dialogada (ao vivo) pelos professores em interatividade com os estudantes; Apresentação de artigos ou temas pelos 
estudantes com mediação dos professores); Aula invertida (chat a partir de texto ou vídeo com mediação dos professores); Chats 
com pequenos grupos. 
Assíncronas: Aula expositiva (preleções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas); Aula invertida (fórum de discussão a 
partir de texto ou vídeo) com mediação dos professores; Discussão de tema (problematizado) com X postagem dos estudantes e 
mediação dos professores; Cocriação de textos colaborativos pelos estudantes com mediação dos professores; Desenvolvimento de 
atividades/tarefas pelos estudantes: resenha, confecção de vídeos, modelos, questionários, peças jurídicas, roteiros, guias de 
estudo, produções artísticas com mediação dos professores. 
7 As palavras Atividade e Recursos aqui acompanham a classificação do Moodle. As atividades podem ser: Fórum, chat, wiki, 
tarefas, jogos, escolha, glossários, base de dados, pesquisa, questionário etc. Os recursos podem ser: arquivo, URL, livro, pasta, 
rótulo etc. 
8 Indicar carga horária também de elaboração e realização. 
9 Indicar o tempo previsto para que o estudante realize a atividade/tarefa. 



 

06/10  
- Etapas de projeto 
de intervenção 
social, 
 - Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Aula e debate 
online 
 
 

- Aula via RNP 
- Atividade 3 – 
política pública e 
fundamentação 
teórica do projeto 
de intervenção 
 

4 9 

13/10 - Etapas de projeto 
de intervenção social 
- Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Aula e debates 
online 
 

- Aula via RNP 
- Atividade 4 – 
Construção do 
foco da 
intervenção, 
metas e 
indicadores 

4 9 

20/10 - Etapas de projeto 
de intervenção social  
 
- Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Video e diálogo 
online  

- Aula via RNP 
- Atividade 5 – 
Fórum 

4 9 

27/10 - Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Aula e  debates 
online 

- Aula via RNP 
- Atividade 6 – 
Construção da 
metodologia para 
projeto de 
intervenção 

4 9 

03/11 - Etapas de projeto 
de intervenção social  
 
- Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Aula e  debates 
online 

- Aula via RNP 
- Atividade 7 – 
Diário – registro 
das atividades no 
campo  

4 9 

10/11 - Etapas de projeto 
de intervenção social  
- Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Aula e  debates 
online 

- Aula via RNP 
- Atividade 8 – 
Construção de 
estratégias de 
avaliação 
conforme metas 
do projeto de 
intervenção 

4 9 

17/11  - Etapas de projeto 
de intervenção social  
 
- Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Video seguido de 
debate  

- Aula via RNP 
- Atividade 9 – 
Construção de 
orçamento 

4 9 

24/11 - Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Aula e  debates 
online 

- Aula via RNP 
- Atividade 10 – 
Construção de 
cronograma de 
intervenção 

4 9 



01/12 - Acompanhamento 
das atividades 
realizadas no campo 

- Aula e  debates 
online 

- Aula via RNP 4 9 

08/12 - Apresentação do 
projeto de 
intervenção 
 
 

- Aula e debates 
online 

- Aula via RNP 
- Atividade no 
AVA: Postagem 
do projeto de 
intervenção 
- Auto-avaliação 

4 9 

15/12 - Entrega de notas e 
encerramento da 
disciplina 

 - Aula via RNP 4 9 

 
*Cronograma sujeito a alteração  


