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EMENTA 

Abordar o tema Docência no Ensino Superior requer uma reflexão histórica e conceitual acerca da 

Educação superior no Brasil, para se pensar a sua reinvenção na sociedade contemporânea e daí, 

partir para  o estudo da docência no ensino superior enfocando os elementos constituintes do 

discurso educacional e seus elementos derivados como: o trabalho e os saberes docente; os 

processos de ensino e de aprendizagem perpassados pelo planejamento e as possibilidades didáticas 

de organização de planos de ensino; avaliação do processo ensino e aprendizagem: concepções 

teóricas e práticas, elaboração de instrumentos avaliativos; metodologias didáticas na docência no 

ensino superior e a relação pedagógica na aula universitária e mediação docente. 

OBJETIVO 

Possibilitar aos alunos da pós-graduação apropriar-se de conhecimentos teóricos e metodológicos 

no campo da docência no ensino superior visando a sua formação didática e pedagógica para 

atuação nesse nível da educação brasileira. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Educação Superior no Brasil  

    a) Aspectos históricos, organização e funcionamento. 

2 Trabalho e saberes docente 

a) O trabalho docente no ensino superior 

b) O docente como profissional e sujeito do conhecimento: identidade e saberes docente 

3 Processos de ensino e de aprendizagem  

     a) O ensino e a aprendizagem na universidade e a dinâmica na sala de aula. 

     b) Planejamento e avaliação no ensino superior: métodos, técnicas e instrumentos de ensino 

relacionados aos objetivos e avaliação da aprendizagem situada no contexto educativo universitário. 

 

RECURSOS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

Recursos: para o desenvolvimento das aulas serão utilizados livros, textos, data show, note book. 

Estratégias: estudo, análise e discussão dos conteúdos propostos a partir das leituras dos textos; 

resolução de situações-problema; orientação para elaboração de: programa de disciplina, plano de 

ensino/curso e plano de aula. Exercitação na ministração de aula. 

AVALIAÇÃO 

A média final será calculada pelo somatório da pontuação cumulativa, que tem como valor máximo 

100 pontos. A frequência e a participação em aula são critérios basais para o processo de 

aprendizagem do aluno e, como o curso é presencial, são obrigatórios e não incidem em nota. 

Na avaliação serão considerados: 

a) Participação nos debates e/ou resolução de situações-problema com articulação de fundamentos 
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teóricos a partir do referencial estudado; b) Elaboração e realização das atividades propostas 

durante as aulas; c) Produção, individual, de um texto. 

Distribuição da pontuação: 

1 – Realização das atividades propostas e participação nos debates. Valor: 50 pontos. 

2 – Elaboração de um texto crítico-reflexivo versando sobre as experiências vivenciadas na 

graduação e os estudos realizados na disciplina. O texto deverá ter um título e estar estruturado com 

introdução, desenvolvimento e conclusão; ter no mínimo três páginas, em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, margens esquerda e superior 3 e direita e inferior 2. Valor: 50 pontos.  
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