METODOLOGIAS ATIVAS E PRÁTICAS EDUCACIONAIS
NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Metodologias Ativas e
Práticas Educacionais.

COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Jane Garcia de Carvalho.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação.
DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área
de Educação, na modalidade on-line.

OBJETIVOS: O objetivo do curso é desenvolver um ambiente de estudo favorável à
promoção da qualidade no processo ensino e aprendizagem. O curso busca fornecer
subsídios para que os alunos possam selecionar, organizar e produzir atividades,
materiais e produtos educacionais em consonância com as situações específicas de cada
oferta educacional seja virtual ou presencial. Para tanto, apresenta como objetivo
desenvolver a capacidade de articulação entre os processos de ensinar e aprender, bem
como a utilização de metodologias e tecnologias da informação e comunicação na
gestão e mediação de processos educacionais nos espaços formais, informais e não
formais.
Os objetivos específicos do curso são:
•

Compreender as principais metodologias de ensino a partir do

compartilhamento teórico e reflexões acerca de práticas educacionais inovadoras.
•

Elaborar e aplicar atividades práticas pedagógicas utilizando recursos

metodológicos do campo das Metodologias Ativas;
•

Desenvolver competências digitais para a aplicação e utilização de

tecnologias nas diversas modalidades de ensino acadêmico e/ou corporativo.

•

Reunir habilidades para ações pedagógicas inovadoras e criativas, bem

como, a elaboração de projetos educacionais.

PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados em qualquer área acadêmica que desejam
aprimorar suas práticas pedagógicas em sala de aula presencial ou virtual com aplicação
de metodologias inovadoras no desenvolvimento de atividades ativas. De forma geral,
este curso reúne saberes para atuação de professores (educação básica e superior),
tutores, pedagogos, designers instrucionais e profissionais que atuam com treinamento
e desenvolvimento de cursos corporativos.
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 460h.
DURAÇÃO: 12 meses.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do curso
Educação e Tecnologias digitais

Carga Horária
(horas)
40h

Produção de material didático e Recursos Educacionais

40h

Optativa I

40h

Optativa II

40h

Teorias e Abordagens a aprendizagem online

20h

Inovação na educação

20h

Metodologias e Personalização para Design de Cursos

40h

Design Thinking

20h

Metodologias Ativas - fundamentos e práticas

40h

Laboratório de metodologias e práticas educacionais

40h

Aprendizagem Baseada em Projetos, Problemas e Equipes

20h

Optativa III

40h

Seminários em Metodologias e práticas educacionais

20h

Projeto de Competências Profissionais e Gestão de Carreira

40h

