
PROGRAMAÇÃO 
Dia 20/03 
Manhã – Auditório da Reitoria 
8:00 horas – Credenciamento 
8:30 horas – Abertura – Prof. Rômulo Soares Polari – Reitor da UFPB  
9:00 horas – Mesa- Redonda – O Projeto Reuni e as bolsas de 

assistência ao ensino 
 Prof. Isac Almeida de Medeiros – Pró-Reitor de Pós-

Graduação e Pesquisa 
 Prof. Valdir Barbosa Bezerra – Pró-Reitor de Graduação 

Prof. Severino Ramos de Lima – Pró-Reitor de Assistência 
e Promoção ao Estudante 
Profa. Ana Cristina Taigy de M. Queiroz – Coordenadora 
Geral do REUNI 
Profa. Uyguaciara Veloso Castelo Branco – Coordenadora 
de Expansão e Desenvolvimento Acadêmico do REUNI 

10:40 horas – Coffee break 
11:00 horas – Debate 

12:00 horas – Intervalo para Almoço 
 

Tarde – Auditório da Reitoria 
14:00 horas – Oficina de Capacitação – Ensino por Competência – um 

novo desafio para as Universidades. 
 Profa. Uyguaciara Velôso Castelo Branco (REUNI/UFPB) 

15:00 horas – Debate  
15:45 horas – Coffee break 
16:00 horas – Instrumentos de Acompanhamento e Avaliação de 

desempenho de alunos dos cursos de graduação 
 Profa. Lucienne C. Espíndola – Presidente da CPA-UFPB 
17:00 horas – Debate 
 

Dia 21/03 
Manhã – Auditório da Reitoria 
8:00 horas – Mesa redonda: Aprender a ensinar ou ensinar a 

aprender? 
 Profa. Rogéria Galdêncio – Depto. de Matemática 
 Prof. Pedro Luiz Christiano – Depto. de Física 
 Profa. Regiane Ugulino – Depto. de Química 
 Prof. Robson Tamar – Depto. de Biologia Molecular 
10:00 horas – Coffee break 
10:15 horas – Debate 
10:45 horas – Conferência: A utilização das ferramentas da Educação a 

Distância para a melhoria do ensino de graduação na 
UFPB - Profa. Marta Van der Linder (UFPB Virtual) 

11:15 horas – Debate 
12:00 horas – Intervalo para Almoço 
 

Tarde – Auditório da Reitoria 
14:00 horas – Relatos de experiências (10 relatos) 
16:30 horas – Coffee break  
16:45 horas – Debate 

17:30 horas – Encerramento 

REALIZAÇÃO: 
 

 

 
 

 

Equipe organizadora: 
Prof. Isac Almeida de Medeiros (Pró-Reitor de Pós-

Graduação e Pesquisa) 
Profa. Uyguaciara Velôso Castelo Branco 

(Coordenadora Acadêmica/REUNI) 
Maria Suzana Guerra (Coordenadora de Recursos 

Humanos/REUNI) 
Anielton José do Nascimento (Analista de Sistemas) 

Roberto W. Jubert (Administrador) 
Ernesto Luiz Batista Filho (Economista) 
Aldenor Souza (Secretário Executivo) 

Ramísio Vieira (estagiário) 
Robson Arruda (estagiário) 

 

 

 

 

 

Contatos:

Coordenação REUNI/UFPB

(83) 3216-7271

reuni@reitoria.ufpb.br

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

GABINETE DO REITOR 
COORDENAÇÃO REUNI/UFPB 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPG 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PRG 
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O Projeto REUNI-UFPB, implantado em 2007, não se 
restringe apenas à expansão da UFPB, mas à sua 
reestruturação, com a qualidade e eficácia acadêmica. 
Pela sua amplitude e ousadia, contempla em suas 
metas um arrojado instrumento de avaliação da vida 
acadêmica da UFPB, por meio do acompanhamento  e 
avaliação criteriosos da sua implementação e dos 
resultados obtidos ao longo dos anos. 
  
No sentido de garantir a qualidade do ensino de 
graduação, o Projeto possibilitou a criação do Programa 
de Bolsas de Pós-Graduação de Assistência ao Ensino 
(Estágio Docência), de acordo com a Portaria Capes nº 
052/2002. Na UFPB, este programa foi criado pela 
Resolução CONSEPE nº 60/2010, de 30 de junho de 
2010, objetivando aproveitar as contribuições dos 
programas de pós-graduação da UFPB para a melhoria 
da qualidade do seu ensino de graduação em cinco 
linhas de ação, previstas na Chamada Interna para a 
concessão de bolsas: 
 
I – Linha de Ação 1 – Atuação, prioritariamente, em 

componentes curriculares com elevado índice de 
reprovação, por meio de planos de trabalho que 
contemplem: atividades de reforço, presenciais ou 
a distância. 

II – Linha de Ação 2 – Realização de cursos de 
nivelamento, em disciplinas introdutórias, para os 
alunos recém-ingressos nos cursos de graduação. 

III – Linha de Ação 3 – Implantação de novas 
metodologias de ensino-aprendizagem, por meio 

da atuação de pós-graduandos em disciplinas com 
alto índice de evasão e repetência. 

IV – Linha de Ação 4 – Realização de oficinas e 
workshops com carga horária mínima de 60 horas 
sobre temas que contemplem conteúdos 
programáticos relativos às disciplinas dos quatro 
últimos semestres dos cursos de graduação. 

V – Linha de Ação 5 – Atuação no Programa de 
Suporte Acadêmico, vinculado à Pró-Reitoria de 
Assistência e Promoção ao Estudante, voltado para 
os estudantes com deficiência de formação nas 
áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Física, 
Química, Língua Inglesa, Informática e Metodologia 
da Pesquisa. 

 
Todas essas linhas objetivam apoiar o trabalho 
desenvolvido pelos docentes da UFPB, auxiliando-os na 
implantação de ações acadêmicas que possibilitem a 
modernização dos procedimentos didático-pedagógicos 
da Instituição e a melhoria da qualidade do ensino 
ministrado na graduação, repercutindo, positivamente, 
no desempenho e formação dos alunos, sobretudo 
naquelas disciplinas com altas taxas de reprovação, 
evasão e retenção. 
 
Como consequência direta, esse Programa, além de 
contribuir para a formação de qualidade na Pós-
Graduação, garantindo o envolvimento de seus alunos 
em atividades acadêmicas, oferece uma clara 
articulação entre a pós-graduação e a graduação, 
focando sua atuação na renovação pedagógica da 
educação superior, repercutindo positivamente na 
formação para a docência em cursos de mestrado e 
doutorado (Anexo I da Resolução CONSEPE nº 
60/2010, art. 1º). 
 
Para garantir o cumprimento de seus objetivos, o Comitê 
Gestor das Bolsas REUNI desenvolve um acom-
panhamento rigoroso da utilização dos recursos 
alocados nesse programa de bolsas, corrigindo possí-

veis distorções do modelo implantado, reavaliando as 
estratégias utilizadas e sugerindo a incorporação de 
novos procedimentos ou recursos que possam contribuir 
para um melhor resultado. 
 
O IV Workshop de Avaliação do Programa de Bolsas 
REUNI de Assistência ao Ensino – Estágio Docência, 
intenciona atender à política de acompanhamento dos 
resultados de desempenho dos bolsistas REUNI, ao 
tempo em que acrescenta a essa quarta edição uma   
atenção especial para a formação de seus bolsistas, 
incluindo uma programação mais focada na 
capacitação. Além disso, serão apresentadas esta-
tísticas institucionais relativas ao programa e às 
disciplinas atendidas, debates sobre problemas pontuais 
ou amplos encontrados nas experiências apresentadas 
pelos bolsistas, identificando estratégias necessárias e 
mecanismos de intervenção possíveis. Tudo isso visa 
fortalecer a participação dos bolsistas envolvidos no 
Programa, mas também a integração acadêmica entre 
os Coordenadores dos cursos de Pós-Graduação e de 
Graduação, docentes e discentes da UFPB.  
 
Atendendo a esses direcionamentos, convidamos os 
setores da comunidade acadêmica interessados a 
participarem e contribuírem para um debate profícuo, 
que possibilite novas estratégias e ações a serem 
adotadas. 
 
Em 20 de março de 2012. 

 

Comitê Gestor das Bolsas Reuni de Assistência 
ao Ensino – Estágio Docência 

 


