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Curso de formação continuada de professores da Educação Básica 
Período: 2012.1 

 

A Universidade Federal de Campina Grande abrirá inscrições para o curso de formação 
continuada Avaliação do ensino e das aprendizagens em sala de aula, voltado para 
professores da educação básica, efetivos ou com contrato, das redes públicas municipais e 
estaduais do estado da Paraíba. O curso será oferecido no período de março a junho de 2012. 
 

1. CURSO:  Terá carga-horária de 65h, 70% presenciais e 30% a distância. As atividades a 
distância serão desenvolvidas por meio de leituras, atividades dirigidas, exercícios, dentre 
outros. A parte presencial será ministrada em dez encontros que ocorrerão no período de 
21/03 a 06/06 de 2012.   
  
2. EMENTA: O processo de ensino, o processo de aprendizagem e a avaliação escolar. 
Teorias da aprendizagem e avaliação. Ensino, aprendizagem significativa e avaliação. 
Modelos psicométrico, formativo e formador de avaliação das aprendizagens. Avaliação por 
tipologia. A auto-avaliação e a avaliação conjunta. Retorno da avaliação.  
 
3. TURMA: Será oferecida uma turma com 45 alunos.  
 

Dia das aulas: quarta-feira  
Horário: das 18h30min às 22h 
Local: UAEd/UFCG – Campina Grande 
Início das aulas: 21/03/2012 
Término das aulas: 06/06/2012 
Professor responsável: Prof. Dr. André Augusto Diniz Lira (UFCG) 
 
4. INSCRIÇÕES:  As inscrições estarão abertas de 05 a 14 de março de 2012 e deverão ser 
feitas na Secretaria da Unidade Acadêmica de Educação (UAEd) – bloco AB do Campus 
Campina Grande – Bodocongó (fone: 2101-1213) nos turnos matutino,  vespertino e  noturno. 
Para a realização da inscrição, o professor deverá entregar a ficha de inscrição preenchida, 
uma xerox da carteira de identidade e uma xerox de comprovante de vínculo com uma rede 
pública de ensino: contracheque ou declaração da Secretaria de Educação com data recente. 
Nesse documento, deve constar, obrigatoriamente, a indicação do tipo de vínculo com a 
rede de ensino: concursado/efetivo ou temporário/contrato provisório. 
A coordenação do curso divulgará no dia 16 de março de 2012 (sexta-feira), na UAEd e na 
página da UFCG, a partir das 12 horas, a relação dos professores que comporão a turma.  
Se o número de inscritos for maior do que o número de vagas, a prioridade no preenchimento 
das vagas será dos docentes efetivos. 
O professor/cursista que não comparecer ao primeiro encontro, será automaticamente 
desvinculado do curso. Nesse caso, será chamado mais um professor da lista de excedentes. 
Os cursistas assinarão um termo em que declarem o compromisso com a realização e a 
conclusão do curso. 
Para maiores informações, enviar mensagem para o e-mail formcontinuada.ufcg1@gmail.com  
 
5. CERTIFICADOS: A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Campina Grande 
concederá certificado aos docentes que concluírem o curso com a indicação da carga-horária, 
do aproveitamento e da frequência.  
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