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Identificação 
 
Sub-unidade executora: Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI) 
Tipo de projeto: Projeto de Ensino 
Disciplina: ELC xxx – xxxx 
População-alvo: alunos do Curso de Ciência da Computação da UFSM 
Participantes: 
 Prof .  xxx  – Coordenador 
 Xxx – Executor 
Período de execução: xxx a xxx de 200x 
Local de execução: Curso de Ciência da Computação 
 

 

1. Introdução 

Este projeto constitui um Plano de Estudos para a disciplina “Docência Orientada I” 

(APG303) do Curso de Pós-Graduação em Informática. A docência orientada será desenvolvida no 

xxxx semestre letivo de 200x, na disciplina ELC xxx (xxxxxxxxxx), integrante da grade curricular 

do Curso de Ciência da Computação, tendo carga horária de xx  horas. 

 

2. Objetivos 

O objetivo da disciplina xxxxx é ..... 

 No contexto da Docência Orientada, este projeto visa capacitar o acadêmico do curso de 

Mestrado em Computação a planejar e desenvolver atividades pedagógicas nos conteúdos da 

disciplina. 
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3. Metodologia e Avaliação 

Para alcançar os objetivos deste projeto, o plano de estudos para a docência orientada será 

baseado nas seguintes unidades do programa da disciplina: 

• Unidade 1: xxx 

• Unidade 2: xxxx 

• Unidade 3: xxxx 

Na unidade 1 serão revisadas algumas definições .... 

A unidade 2 trata ...... 

Finalmente, na unidade 3 é abordada ...... 

Após a apresentação do conteúdo de cada unidade serão propostos exercícios práticos 

englobando o conteúdo discutido. Esses exercícios deverão ser resolvidos pelos alunos em aula, 

com o acompanhamento do orientando, cobrindo a carga horária destinada a aulas práticas. 

Além disso, também faz parte desse plano de estudos para a docência orientada a correção 

de trabalhos desenvolvidos pelos alunos, como forma de avaliar o conhecimento adquirido, por 

eles, sobre o conteúdo apresentado pelo orientando. 

Dessa forma, a avaliação do orientando dar-se-á tanto pelo conteúdo desenvolvido no 

período proposto, como pelo rendimento dos alunos nos trabalhos avaliativos. 

 

4. Plano de Atividades e Cronograma 

UNIDADE I – INTRODUÇÃO À COMPILAÇÃO 

Aula 1 –  (descrição de conteúdo).... 

UNIDADE II – ANÁLISE LÉXICA 

Aula 2 –  ..... 

UNIDADE III – ANÁLISE SINTÁTICA 

Aula 3 – ..... 
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Aula 4 – ....... 

 ...... 

 

O aluno desenvolverá atividades didáticas e de auxílio de correção de prova e trabalhos 

práticos. As aulas ministradas sempre terão o acompanhamento do professor orientador. 

 

5. Referências 

Livro Texto da disciplina: 

 
 
Livros de referência: 
 
   

6. Recursos materiais e humanos 

Este projeto contará com o aluno executor, do Curso de Mestrado em Computação, e com o 

professor orientador, responsável pela disciplina xxxx (ELC xxx). Para a execução das atividades 

proposta neste plano de estudos de docência orientada não será necessário nenhum recurso material 

além dos tradicionais disponíveis nas salas-de-aula. 

 

Assinaturas 

  

_______________________________________ 
xxxxxxxxxxxxx 

Orientador 
 
 
 

_______________________________________ 
xxxxxxxxxxxx 

Executor 
 


