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EMENTA 

 

Formação de um professor crítico-reflexivo-criativo, a partir da compreensão das 

especificidades do trabalho docente, na situação institucional formativa e curricular do 

ensino superior A didática com base em alguns marcos do pensamento, visando oferecer 

elementos teórico-práticos que possibilitem aos discentes, condições para ressignificar.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral:  

• Situar a Didática no contexto do ensino superior com base em alguns marcos 

histórico-sociais, no âmbito das tendências do pensamento educacional e 

pedagógico. 

Específicos: 

• Analisar a natureza da universidade do ensino superior, suas funções e políticas; 

• Refletir acerca do contexto do ensino superior na relação entre formação, 

currículo, docência e produção do conhecimento; 

• (Re) organizar experiências de ensino, sob a forma de um plano de disciplina e de 

aula, observando seus elementos constituintes, a saber: dados de identificação, 

justificativa, objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, investigativos 

e avaliativos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade 1: 

• Ensino superior: natureza, funções, demandas, políticas e o papel do professor 

universitário no contexto da sociedade contemporânea. 

• A formação do professor e a prática pedagógica sob olhares diversos. 

• A organização do trabalho docente. 

• Planejamento de ensino numa perspectiva democrática, ética e plural. 

 

Unidade 2: 

• A prática educativa. 

• (Re)pensando a didática. 



• A organização do currículo. 

• A avaliação no ensino superior: conceitos, funções pedagógicas e sociais. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Durante o curso serão desenvolvidas as seguintes atividades: exposição dialogada, 

seminários, trabalhos individuais e em grupo, além de produção de textos. 

Quanto às atividades não presenciais, serão feitas indicações de leituras complementares 

sobre os assuntos tratados em sala e textos para realização de resumos e unidades 

didáticas com seus respectivos planos de aula. 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[ X ] Vídeos/DVDs 

[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[ X ] Equipamento de Som 

[ X ] Laboratório 

[ X ] Outros: Mídias sociais 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua, tomando por base a produção do conhecimento individual e 

coletivo nas discussões em sala de aula com vistas a um redirecionamento crítico-

reflexivo da prática docente.  

Ao longo da disciplina, os alunos apresentarão seminários e produzirão textos versando 

sobre os autores objetos do seu grupo. Além disso, os alunos deverão elaborar uma 

unidade didática integrada, acompanhada da proposição de um plano de aula. 

Serão considerados critérios gerais de avaliação: 

• Assiduidade e participação; 

• Leitura e produção de textos (elaborados segundo os critérios de sistematização 

teórico-prática, contextualização, crítica e criatividade). 
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