
 

 

Docência no Ensino Superior 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Docência no Ensino 
Superior. 
 

COORDENAÇÃO GERAL: Professora Dra. Edda Curi 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas, Administração. 

  

DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Ciências 
Sociais Aplicadas, Administração, na modalidade on-line.  
   

OBJETIVOS:   

Objetivos Gerais:  
- Desenvolver uma visão de metodologia do ensino superior em suas articulações com a 
pesquisa, com a leitura e produção de textos didáticos, de modo a favorecer processos 
de ensino e aprendizagem mais reflexivos e significativos.  
- Ampliar as possibilidades do trabalho docente, mediante a focalização de estratégias 
de ensino que envolvam a pesquisa e a produção de materiais didáticos mais 
adequados.  
- Desenvolver uma visão do processo ensino e aprendizagem que amplie as perspectivas 
sobre o processo de aquisição do conhecimento pelo aluno. 
 
Objetivos Específicos: 
- Promover o conhecimento de metodologias e estratégias didáticas pertinentes à área 
de atuação docente, o que, por sua vez, torna necessária à sua habilidade de produzir 
textos didáticos em que o significado e o sentido do conteúdo trabalhado possam ser 
efetivamente captados pelo aluno.  
- Contemplar de modo articulado, o ensino, a pesquisa e a produção de textos didáticos, 
que viabilizem uma leitura e uma escrita, enquanto elementos favorecedores do 
processo ensino e aprendizagem.  
- Auxiliar o professor no que se refere ao seu desenvolvimento profissional, promovendo 
a aquisição de habilidades e competências para desenvolver um trabalho pedagógico 
centrado em uma fundamentação teórica consistente que lhes permita um processo 
reflexivo sobre sua ação pedagógica.  
- Reconhecer as múltiplas dimensões do trabalho docente, a partir da análise crítica do 
contexto em que se realiza sua prática educativa.  
- Propiciar a aquisição de conhecimento para que o docente atue de forma competente, 
demonstrando sensibilidade ética e consciência política da importância do professor 



universitário no processo de transformação social.  
- Fornecer subsídios para que os profissionais possam elaborar e desenvolver projetos 
de pesquisa que contribuam para melhor compreensão da realidade educacional 
brasileira na contemporaneidade.  
- Gerar a aquisição de conhecimento profissional que permita ao docente um exercício 
profissional mais criativo e contextualizado. 
 

PÚBLICO-ALVO: Professores do Ensino Superior e Professores da Educação Básica. 
 

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 360h. Nesse curso é obrigatória a confecção 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
 

DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do 
curso. 
 

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do curso 
Carga Horária 

(horas) 

1. DIDÁTICA E METODOLOGIA DA DOCÊNCIA DO ENSINO 

SUPERIOR 
40h 

2. SEMINÁRIOS DE ENSINO E PESQUISA NO  ENSINO 

SUPERIOR 
40h 

3. OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 40h 

4. Teoria e Prática da Formação Docente: Formação Inicial e 

Desenvolvimento profissional 
40h 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS, LEGISLAÇÃO E ESTRUTURA DO 

ENSINO SUPERIOR 
40h 

6. NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO SUPERIOR 40h 

7. LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACÂDEMICOS E 

DIDÁTICOS 
40h 

8. METODOLOGIA DA PESQUISA NO ENSINO SUPERIOR 40h 

9. EDUCAÇAO À DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR   40h 

  
 

 


