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O estágio docente foi realizado no decorrer do 2º semestre de 2013 para a turma do segundo semestre 

do curso de engenharia de alimentos, na disciplina Tópicos em ciência dos Alimentos (ITA01015). As aulas 

foram desenvolvidas e ministradas sob a supervisão da professora responsável pela disciplina Dr.ª Erna Vogt de 

Jong. Foram ministradas aulas teóricas, aulas práticas, uma visita técnica e duas aulas como banca dos 

seminários dos alunos. Todas as atividades foram sob a supervisão da professora. Para a preparação das aulas 

foram necessárias aproximadamente quinze horas. As demais atividades ministradas somaram um total de 15 

horas em contato com os discentes em sala. A aula prática teve carga horária dobrada, pois a turma teve que ser 

dividida em duas e a mesma aula ministrada em dois momentos diferentes, além do teste piloto realizado. Ao 

final da disciplina, foi entregue aos discentes ficha de avaliação das aulas. De acordo com as respostas dadas 

pelos discentes percebeu-se que a aula foram bem aproveitada, de uma maneira geral, os discentes avaliaram que 

o conteúdo da disciplina foi trabalhado com clareza, e que o professor conseguiu destacar aspectos importantes 

destes conteúdos. As respostas também fazem menção positiva a quanto ao alcance dos objetivos propostos pelas 

aulas, o uso de recursos e procedimentos apropriados. Quando perguntados em relação a sugestões alguns alunos 

sugeriram que as aulas fossem mais interativas, com mais incentivo a participação dos alunos. Ao elaborar as 

aulas obteve-se maior experiência da docência, da maneira como elaborar uma aula, levando em consideração 

vários pontos importantes para o desempenho de um docente: o tema e as formas de abordá-lo, interação 

docente/discente com criatividade e inovação, tempo de aula, entre outros. Em relação a participação dos alunos, 

foi observado boa participação e interesse, retratando assim as boas avaliações das aulas ministradas. 


