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Resumo: O presente trabalho tem por finalidade apresentar e analisar um evento em específico ofertado pelo 

programa NAP- Núcleo de Apoio Pedagógico, em relação à avaliação final dos participantes presentes no evento 

intitulado como: Roda de Conversa: Produção de Gêneros Discursivos no Ensino Médio, ministrado pela 

professora Mônica Faria Machado Santos, no dia 18 de maio de 2019. O programa ampara professores de 

línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol e português) e língua materna, acadêmicos (as) do curso de Letras, 

oferecendo uma infraestrutura de recursos bibliográficos, cursos, eventos e promovendo ações que envolvam a 

formação acadêmica e continuada de acadêmicos (as) e professores (as) em exercício. Com relação aos 

resultados das avaliações conclui-se que o conteúdo abordado agradou e contribui para formação docente dos 

participantes, bem como para postura e conduta em sala de aula, que faz parte do objetivo principal do programa 

NAP. Dessa forma ressaltamos a importância dos cursos e eventos oferecidos para a formação e aprimoramento 

profissional dos professores (as) bem como dos acadêmicos (as), havendo a necessidade de serem ofertados 

cursos em horários diferenciados e acessíveis a um público maior.    

Palavras-chave: Núcleo de Apoio Pedagógico- NAP. Formação de Professores. Produção de Gêneros 

Discursivos  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

NAP- Núcleo de Apoio de pedagógico. 

PÚBLICO-ALVO  

Professores de línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol e português) e língua 

materna, acadêmicos do curso de Letras.   

                                                 
1
 Bolsista do programa NAP; UEPG- Universidade Estadual de Ponta Grossa; ou  projeto; Letras-Inglês 

lschirlo@hotmail.com. 
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 Professora Coordenadora do programa NAP; UEPG- Universidade Estadual de Ponta Grossa; 

jopupo@uol.com.br . 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região.   

LOCAL DE EXECUÇÃO 

UEPG- Universidade Estadual de Ponta Grossa, campus Central.  

JUSTIFICATIVA 

 Promover a construção do conhecimento numa perspectiva crítico-reflexiva aliando a 

teoria à prática, respeitando e valorizando a diversidade cultural e a construção da identidade 

profissional docente.  

OBJETIVOS 

 Assessorar professores (as) de línguas estrangeiras (inglês, francês, espanhol e 

português) e língua materna, acadêmicos (as) do curso de Letras, oferecendo uma 

infraestrutura de recursos bibliográficos, cursos, eventos e promovendo ações que envolvam a 

formação acadêmica e continuada de acadêmicos (as) e professores (as) em exercício.   

METODOLOGIA 

Nos eventos referentes ao primeiro semestre de 2019 utilizou-se como metodologia 

a discussão e apresentação de teorias que contribuem para formação de professores (as) e 

acadêmicos (as) como roda de conversa com trocas de experiências.  

RESULTADOS 

Ao final de cada evento oferecido pelo NAP os participantes o avaliaram, a ficha de 

avaliação utilizada esta na sequência.  
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Figura 1 – Título 

 

Legenda: Ficha de Avaliação.  

  

 Sobre o evento intitulado: Roda de conversa: Produção de Gêneros Discursivos no 

Ensino Médio, ministrado pela professora Mônica Faria Machado Santos, contou com a 

participação de quatorze pessoas sendo professores (as) e acadêmicos (as) do curso de Letras. 

A avaliação realizada pelos participantes foi a seguinte: 1. O conteúdo deste evento foi 

relevante para a tua formação? Todos os participantes responderam sim, na questão 2. A 

forma de condução do evento foi satisfatória? Todos também responderam sim, 3. A 

metodologia e materiais utilizados facilitaram o aprendizado? Apenas uma pessoa respondeu 

parcialmente e treze responderam que sim. Questão 4. Como você considera o desempenho da 

ou do ministrante? Duas pessoas assinalaram bom e doze ótimo. Em relação à nota dada ao 

evento questão 5, as notas variaram entre 10 e 7.  

 Alguns comentários pertinentes sobre o evento item 8: “Colaborou muito para o 

planejamento das aulas de estágio. Esclareceu muitas dúvidas e nos deu novas ideias”. Outro 

comentário, “o evento foi produtivo e esclarecedor de forma geral”, “ bem organizado e 

informativo” e um último comentário “o evento me ajudou a refletir sobre futuras práticas 

docentes”.  

 Com base nas avaliações recolhidas ao final do evento podemos perceber que os 

participantes gostaram da proposta e do conteúdo abordado. É evidente que eventos como este 

são de extrema importância para qualificação e aprimoramento profissional.    
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 Para André (2012) a formação para a docência não se encerra na conclusão dos cursos 

de licenciatura, mas deve prosseguir ao longo da carreira, é um passo importante para que o 

iniciante não desanime diante das dificuldades.  

O processo formativo segundo Pimenta (2005) mobiliza os saberes da teoria da 

educação necessários à compreensão da prática docente, capazes de desenvolverem as 

competências e habilidades para que os professores investiguem a própria atividade docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pela observação das avaliações coletadas ao final do evento: Roda de Conversa: 

Produção de Gêneros Discursivos no Ensino Médio é possível concluir que o conteúdo 

abordado agradou e contribui para formação docente dos participantes, bem como para 

postura e conduta em sala de aula, que faz parte do objetivo principal do programa NAP.  

Dessa forma ressaltamos a importância dos cursos e eventos oferecidos para a 

formação e aprimoramento profissional dos professores (as) bem como dos acadêmicos (as), 

havendo a necessidade de serem ofertados cursos em horários diferenciados e acessíveis a um 

público maior.  
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