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Na disciplina “Estágio Curricular Supervisionado de Licenciatura em Geografia II” do 

curso de licenciatura em Geografia da UFSC, os graduandos fazem trabalho de campo em 

uma turma do ensino fundamental ou médio, com o objetivo de efetuar a prática de ensino. 

Essa etapa na conclusão do curso de licenciatura em Geografia acontece após a uma etapa de 

reconhecimento da escola, observação e envolvimento nas atividades da turma, na disciplina 

“Estágio Curricular Supervisionado de Licenciatura em Geografia I”. Esse é um novo método 

no curso de Geografia da UFSC, empregado no presente ano. Antes os alunos observavam e 

faziam a prática de ensino duas vezes, em dois semestres e em turmas diferentes. A turma 

onde os acadêmicos Cristiano da Silva de Carli e Leticia dos Santos fizeram sua prática de 

ensino diz respeito ao 2º ano A do ensino médio, do Colégio de Aplicação CED-UFSC, nesse 

segundo semestre de 2012, onde o professor supervisor responsável pela disciplina de 

Geografia no semestre é o professor Romeu Augusto de Albuquerque Bezerra. Cada 

graduando ministrou treze aulas, para a turma que possui 25 alunos. Os graduandos 

receberam os temas que iriam abordar cerca de um mês antes do início da prática. A partir de 

então, foi elaborado o plano de ensino, contento objetivos, conteúdo programático, 

metodologia e processo avaliativo. Os planos de aula foram elaborados a cada semana e 

enviados ao professor orientador – Orlando Ednei Ferretti – e o professor supervisor – Romeu 

A. A. Bezerra, com até três dias de antecedência do dia das aulas, para que pudessem fazer 

considerações. O primeiro tema foi abordado pela acadêmica Leticia dos Santos, durante 13 

aulas e pelo acadêmico Cristiano de Carli, finalizando o debate, o tema foi: “Sobre fábulas, 

perversidades e possibilidades – o mundo hoje”, que teve o objetivo de apresentar e debater as 

diferentes faces da globalização a partir do que propõe Milton Santos em sua obra “Por uma 



 

outra globalização”. O segundo tema ministrado foi “A persistência das fronteiras”, onde o 

objetivo foi discutir as questões de fronteira no Oriente Médio e Mundo Árabe através do seu 

histórico e questões atuais. Ao longo do andamento da prática, os alunos tiveram reuniões 

com os professores – orientador e supervisor – para suporte e auxílio nas questões 

metodológicas e didáticas. Algumas adaptações foram feitas e nem todos os objetivos do 

plano de ensino foram atingidos da maneira como planejados. Porém considera-se que a 

experiência da prática foi enriquecedora para os alunos do 2ºA, constatada por eles, através de 

pesquisa avaliativa feita no final da prática, e para os acadêmicos, que precisaram superar 

dificuldades, refletir sobre a ação  prática do professor, o ensino de geografia – comparando a 

realidade acadêmica com a escolar – e a estrutura e objetivos da escola. 
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