EDITAL DA ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (ASPI)
PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 – FACISABH – CURSO PEDAGOGIA

O Colegiado de Graduação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte –
FACISABH, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital com as normativas para
o desenvolvimento e a avaliação da Atividade de Simulação Profissional Integrada (ASPI) do
2º semestre de 2018 para o curso de Pedagogia.

I – Dos conceitos e áreas de abrangência

A Avaliação da Aprendizagem, no âmbito dos cursos de graduação da FACISABH, será
realizada de forma progressiva, processual e diagnóstica, nos termos da “Resolução de
Avaliação da Aprendizagem”:

Serão distribuídos 100 (cem) pontos em cada disciplina, dos quais 65 (sessenta e
cinco) pontos serão na modalidade de provas, que serão divididos em 25 (vinte e
cinco) pontos em uma prova intermediária e 40 (quarenta) pontos em uma prova final.
Os demais 35 (trinta e cinco) pontos serão distribuídos por meio de outras atividades,
entre elas a ASPI com nota atribuída em 15 pontos, nos termos da ‘Resolução de
Avaliação da Aprendizagem’.

A Atividade de Simulação Profissional Integrada (ASPI) é uma atividade interligada das
disciplinas dos cursos de tecnólogos, das disciplinas ofertadas do 1º ao 6º períodos nos cursos
de Administração e de Ciências Contábeis e das disciplinas do 1º ao 4º período do curso de
Pedagogia.

II – Desenvolvimento

Em especial no 2° semestre de 2018, os alunos matriculados nos períodos PED1MA/PED3MA,
PED4MA, PED1NA/PED2NA E PED3NA/PED4NA/PED7NA, estarão desenvolvendo
atividades especificas para ASPI, em consonância com a VI Jornada Acadêmica Intercursos
e XIV Semana de Letras da FACISABH, a ser realizada nos dias 31/10 E 01/11/2018.

A proposta está vinculada a determinadas disciplinas ofertadas nos períodos mencionados,
fruto de pesquisa, trabalho e interação, realizados segundo as orientações dos professores
articuladores, que adotaram como referência, temáticas ligadas ao curso, assim como o grau de
relevância na formação dos alunos e alunas do curso de Pedagogia. Sendo:
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Quadro 01

Período

Turno

Disciplina

Professor(a)
responsável.

PED1MA/PED3MA

Manhã

PED4MA

Manhã

PED1NA/PED2NA

Noite

PED3NA/PED4NA/PED7NA Noite

Pedagogia: Identidade Fernanda Soares da
Profissional
Silva
Educação Inclusiva
Flávia Pereira, Valter
Barros e Márden de
Pádua
Estudo sobre a Infância Joelma Andrade e
e Adolescência
Fernanda Soares
Estudo em Libras
Luiz
Eduardo,
Andrea Ulisses e
Márden

As diretrizes e normativas dos trabalhos a serem desenvolvidos nos períodos citados acima,
segue criteriosamente as orientações dos professores responsáveis pelo processo, ficando a
cargo dos mesmos a inscrição no evento e os critérios avaliativos.

Ao final, somando um total de 10 (dez) pontos, cabe ao aluno (a), obrigatoriamente apresentar
o trabalho conforme data e horário determinados pelo professor orientadores e participar
também de no mínimo de 01 (uma) palestra na VI Jornada Acadêmica Intercursos e XIV
Semana de Letras FACISABH, somando um total de 15 pontos.

A entrega dos certificados referentes a participação na VI Jornada Acadêmica Intercursos e
XIV Semana de Letras FACISABH deverá ser feita para os professores articuladores que
encaminharão a coordenação de curso juntamente com as notas dos trabalhos avaliados durante
a referida Jornada até a data de 09/11/2018.

III - PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA ACADÊMICA INTERCURSOS E XII SEMANA
DE LETRAS FACISABH.

Todos os alunos do curso de Pedagogia, deverão participar da VI Jornada Acadêmica
Intercursos e a XIV Semana de Letras FACISABH, em critério avaliativo, conforme as
seguintes particularidades:
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Os alunos dos respectivos períodos citados no quadro 01 deste edital, deverão participar no
mínimo de 01 (uma) palestra durante a VI Jornada Acadêmica Intercursos e a XIV Semana
de Letras FACISABH, ficando a critério do aluno, a escolha da palestra, dia e horário,
seguindo as normas de inscrição, tendo caráter avaliativo de 05 pontos.

Os alunos do 5°/6° períodos (PED6MA e PED6/5NA) deverão participar de no mínimo 02
(duas) palestras, da IV Jornada Acadêmica Intercursos e a XII Semana de Letras
FACISABH, em caráter avaliativo de 05 pontos.

IV - PARTICIPAÇÃO NA IV JORNADA ACADÊMICA INTERCURSOS E XII SEMANA
DE LETRAS FACISABH DE ALUNOS FATORIAIS.

Caracteriza-se alunos fatoriais aqueles que fazem uma ou mais disciplinas de forma isolada em
um único ou mais períodos do curso, os quais deverão seguir as seguintes recomendações.
•

Todos os alunos fatoriais, deverão participar da VI Jornada Acadêmica Intercursos e a XIV
Semana de Letras FACISABH, tenho no mínimo participação em 02 palestras, tendo caráter
avaliativo para ASPI.

•

Os alunos fatoriais que estiverem matriculados nas disciplinas apresentadas no quadro 01
deste edital, deverão proceder conforme descrito anteriormente.

•

Os alunos fatoriais que não estiverem cursando tais disciplinas, nos períodos descritos, no
quadro 01, deverão realizar relatório acadêmico conforme modelo do anexo 01 apresentado
neste edital, tendo duas palestras da VI Jornada Acadêmica Intercursos e a XIV Semana de
Letras FACISABH como referência ao tema proposto, podendo ser de forma individual ou
em grupo de no máximo 03 pessoas. O referido relatório deverá ser protocolado na
secretaria acadêmica juntamente com os certificados das palestras, para envio a
coordenação de curso com data limite até 12/11/2018.
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V- OBSERVAÇÕES GERAIS

A ausência do aluno(a) nas palestras ou na apresentação de trabalho conforme descrito neste
edital na VI Jornada Acadêmica Intercursos e a XIV Semana de Letras FACISABH,
acarretará perda dos pontos e certificados, não tendo nenhum outro meio de reposição.

Fernanda Soares da Silva
Coordenadora do Curso de Pedagogia - FACISABH
Contato: 993705161

ANEXO 01
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MODELO DE RELATÓRIO – ASPI – 2018/2
O presente documento procura apresentar uma estrutura geral que oriente a construção dos
relatórios da Atividade de Simulação Profissional Integrada (ASPI) a serem apresentados como
elemento escrito avaliativo no segundo semestre de 2018.
São considerados elementos OBRIGATÓRIOS do relatório:
•
•
•
•
•
•

Capa;
Folha de Rosto;
1 Introdução;
2 Desenvolvimento;
3 Considerações Finais;
Referências.
DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS

Capa (uma página): deverá ser elaborada conforme as orientações expressas no Manual de
Normalização: normas para elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos da FACISABH,
na página 57.
Folha de Rosto (uma página): deverá ser elaborada conforme as orientações expressas no
Manual de Normalização: normas para elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos da
FACISABH, na página 61.
1 Introdução (cerca de uma página): deverá trazer o relatório da atividade da qual os alunos
do grupo tomaram parte e que serviu de elemento motivador para a elaboração do trabalho;
neste espaço os alunos deverão apresentar elementos significativos, que atestem a devida
participação no evento, e que deixem claras as contribuições da atividade à formação acadêmica
dos autores.
2 Desenvolvimento (cerca de cinco páginas): partindo do tema motivador desencadeado pela
atividade, os alunos deverão realizar uma pesquisa contendo, pelo menos, cinco textos distintos
sobre o assunto, buscando aprofundar os seus conhecimentos sobre ele (ex.: o grupo participou
de uma palestra sobre Avaliação da Aprendizagem; logo, na introdução, fará o relatório sobre
a palestra e, no desenvolvimento, fará uma pesquisa sobre Avaliação da Aprendizagem,
apresentando a visão de cinco textos a respeito desta questão).
3 Considerações finais (cerca de uma página): os alunos deverão fazer um balanço,
contrastando a visão captada na atividade a dos materiais teóricos levantados, indicando
perspectivas atuais sobre o tema e como isso pode influenciar sua atuação profissional.
Referências (uma página): todos os materiais consultados deverão ser apresentados nas
referências e, para a sua elaboração, o grupo deve consultar o Manual de Normalização: normas
para elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos da FACISABH, no capítulo 7 (página
32-53) e na página 75.

