
Terminada a última guerra mundial foi encontrada, num campo de concentração 
nazista, a seguinte mensagem dirigida ao professores: 

“Prezado Professor, 
Sou sobrevivente de um campo de concentração. 

Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. 
Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. 

Crianças envenenadas por médicos diplomados. 
Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. 

Mulheres e bebes fuzilados e queimados por graduados de 
colégios e universidades. 

Assim, tenho minhas suspeitas sobre a EDUCAÇÃO. 
Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. 
Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados 

ou psicopatas hábeis. 
Ler, escrever e aritmética só são importantes 
Para fazer nossas crianças mais humanas.”. 

Ladislau Dowbor 
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Público-Alvo: Estudantes concluintes da 

graduação, professores, gestores e outros 

profissionais que se interessem pela docência 

no Ensino Superior. 

 

Horário e Periodicidade das aulas: 

Encontros semanais. quartas e quintas das 

18h30min às 22h00min. 

 

Carga horária: 480 horas 

Analise curricular do curso de Especialização em 

Docência do Ensino superior 



Desenvolver competências referentes às dimensões cognitivas e 

pedagógicas do professor do ensino superior. O curso contribui para o 

desenvolvimento das seguintes competências: 

  

- Pesquisar e manter atualizado o repertório de conhecimentos do aluno. 

 

- Identificar e analisar fundamentos da educação e princípios de 

aprendizagem do ensino superior brasileiro. 

 

- Refletir sobre o papel e competências para a atuação docente no ensino 

superior nos vários ambientes em que pode ocorrer a aprendizagem.  

 

- Elaborar um plano de trabalho docente. 

  

- Atuar na docência do ensino superior a partir de uma perspectiva 

inovadora, que prevê o domínio de competências próprias de sua área 

profissional integradas às práticas educacionais e da didática. 

 

- Abordar métodos para a formação do educador pesquisador. 

Objetivo 



 

O curso de pós-graduação em Docência no Ensino Superior  

tem em sua concepção, voltada para a prática docente, 

apresenta uma proposta inovadora que trabalhará as várias 

dimensões do processo de “tornar-se professor”: a cognitiva 

(os saberes específicos de sua área de atuação); 

pedagógica (didática adequada ao ensino superior), 

reflexiva (a capacidade de pesquisar sobre sua própria 

prática apoiada por referenciais teóricos) e a política 

(formação da identidade profissional docente). Ao final do 

curso, o aluno terá desenvolvido um plano de trabalho 

docente completo, voltado para sua área de 

interesse/formação. 

 

Diferenciais 



 

A proposta metodológica visa à interação entre a área de educação e as 

áreas específicas de estudos de cada aluno, de modo que este possa 

desenvolver competências na docência da área em que já tenha 

aderência. Está também prevista a integração contínua e dinâmica entre 

todas as atividades individuais e colaborativas em ambientes presenciais 

e virtuais.  

 

Assim, as atividades vão se sucedendo conforme os objetivos propostos 

rompendo com a linearidade tradicional e proporcionando aos alunos que 

alternem seu papel ao longo do curso: como aprendizes da docência 

atualizando, aprofundando ou desenvolvendo conhecimentos e 

competências, e como professores em exercício, aplicando em situações 

práticas sua aprendizagem. A avaliação é mais uma oportunidade de 

reflexão de professores e alunos sobre os processos de aprender: a 

autoavaliação é constantemente estimulada. 

Proposta Metodológica 



- Atualização e contextualização temática  

- Fundamentos da educação superior 

- Novas tecnologias aplicadas à Educação 

- Desenvolvimento profissional docente 

- Processos interdisciplinares 

- Pesquisa e docência 

- Metodologia para o ensino superior 

- Processos de avaliação 

- Planejamento de trabalho docente 

- Prática docente em ambiente presencial 

- Prática docente em ambiente EAD 

 

(SENAC) 

Componentes curriculares: 





Ao final do curso o aluno será capaz de: 

Problematizar suas ações e decisões pedagógicas orientadas 

por uma postura ética e de compromisso com o fazer docente; 

 

Propor ações pedagógicas em que tanto o professor quanto o 

aluno assumam posições de protagonistas no processo de 

ensino e aprendizagem; 

 

Planejar, desenvolver e avaliar atividades acadêmicas, 

relacionando-as com outras atividades articuladas aos Projetos 

Político-Pedagógicos do curso no qual atua como docente e ao 

contexto social, numa perspectiva investigativa; 

 

Preparar, executar e avaliar aulas orientadas por uma política 

de educação inclusiva, considerando os sujeitos da educação e 

suas diferenças; 

Perfil Do Futuro Profissional 



Desenvolver práticas pedagógicas que 

contemplem a concepção de conhecimento como 

constituidor de identidades culturais de jovens e 

de adultos universitários na contemporaneidade; 

 

Implementar aulas, de maneira contextualizada, 

política, cultural e historicamente, possibilitando o 

desenvolvimento de aprendizagens que 

favoreçam a formação de um profissional 

qualificado; 

 

Vincular as pesquisas desenvolvidas na área do 

Ensino Superior, à possibilidade de ressignificar 

sua prática pedagógica; 

Perfil Do Futuro Profissional 



Desenvolver atitude investigativa sobre sua 

prática pedagógica, considerando os aportes 

teóricos estudados e envolvendo metodologia de 

pesquisa; 

 

Capacitar-se para a utilização de tecnologias 

diferenciadas e adequadas às propostas 

pedagógicas das Atividades Acadêmicas que 

integram os PPP’s dos cursos, refletindo sobre a 

contribuição das tecnologias na prática docente e 

considerando as diferentes formas de ensinar e 

aprender. 

Perfil Do Futuro Profissional 



CONCLUSÕES  

“Esta reorganização da universidade traria a possibilidade 

de diplomas e teses multi ou transdisciplinares.” 

Racionalidade – 
Cientificidade –  
Objetividade 

Interpretação 

Argumentação 

Pensamento matemático 

Relação entre o mundo humano, o mundo 
vivo, o mundo físicoquímico,  e o cosmo.  

cultura das humanidades 
e cultura científica 

Complexidade  

Literatura e às Ciências 
Humanas, Ética e Política. 



 
Fonte:  http://www.docstoc.com/docs/2959605/MBA-EM-METODOLOGIA-E-DIDTICA-EM-ENSINO-SUPERIOR 


