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Curso de Licenciatura em História 

Projeto de Práticas de Ensino / 1º semestre de 2020 

As práticas de ensino deverão proporcionar ao estudante a relação entre teoria e prática para um melhor 

entendimento acadêmico e promoção de uma formação profissional crítica sobre a realidade. Importante 

ressaltar que não se trata de estágio, embora tenha características semelhantes. 

Neste momento de Pandemia pelo qual o país está passando, vemos como o uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) se tornou importante ferramenta para garantir a educação formal. Desta 

forma, esta prática, busca investigar como os professores e alunos se utilizaram (e utilizam) das TICs no 

cotidiano escolar como apoio, e principalmente, como prática efetiva no processo de aprendizagem. 

 

PROCEDIMENTOS 

1. O tema deste semestre será “AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) NO 

CONTEXTO ESCOLAR”, o produto final deste projeto será a produção de uma dissertação. 

2. As turmas do 1º ao 6º semestres se dividirão em grupos de 3 a 4 alunos.  

3. Para embasar a dissertação, os alunos deverão pesquisar: 

a. Como professores estão utilizando às tecnologias neste momento de pandemia para efetivar 

sua prática  

b. Quais tecnologias são utilizadas efetivamente. 

c. Quais as maiores dificuldades dos professores 

d. Quais as maiores dificuldades que dos alunos 

e. Pelo menos 3 aspectos positivos do uso da tecnologia neste momento que poderão ser 

incorporadas futuramente na vida escolar após a crise pandêmica. 

f.  Vocês podem utilizar suas experiências nas aulas da faculdade. 

4. A dissertação deverá ter as três partes básicas de uma redação: Introdução, Desenvolvimento e 

Conclusão. Isso necessariamente não quer dizer que uma dissertação tenha que ter três parágrafos. 

O mínimo de parágrafos lógicos seriam quatro e no máximo cinco, por se tratar de um texto para leitura 

rápida e concisa. 

5. A dissertação também tem que conter fotos que possibilitem ver o uso das tecnologias na prática (pelo 

menos 3 fotos).  
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6. Caso necessitem, todos os professores do curso estarão disponíveis para auxiliar no processo. 

7. Após a produção da dissertação, os alunos deverão enviar para o e-mail da coordenação, 

erozante@faccamp.br,  o artigo em PDF,  com a identificação do grupo até o dia 20/06/2020. 

8. O formulário de práticas será pedido após a entrega da dissertação . 

9. As dissertações serão encaminhadas para a coordenação para validação das horas. 

10. Em caso de plágio, as horas não serão compensadas. 

 

QUADRO DE HORAS POR DISCIPLINA 

Disciplinas C/H 

CARTOGRAFIA - BÁSICA 10 

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS 15 

HISTÓRIA ANTIGA - OCIDENTAL 10 

GEOGRAFIA REGIONAL E DO BRASIL 10 

HISTÓRIA MODERNA – I 15 

HISTÓRIA MODERNA – II 15 

TEORIA DA HISTÓRIA – I 10 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 10 

Total 95 
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