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Curso  Regime   Carga Horária  

Formação Básica no Magistério  
Superior  

Semi-Presencial  60h (20h presenciais e 40h à 

distância)  

Ementa  

A universidade pública brasileira e a Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira. Internacionalização e interiorização do ensino superior no 

Brasil. O projeto político-pedagógico. As normatizações regulatórias da docência e o 

planejamento de ensino. Didática no ensino superior: avaliação da aprendizagem e a 

relação professor-aluno. A prática docente na Unilab: análise de situações-problema 

específicas.  

Justificativa  

Este curso se justifica pela necessidade de propiciar instrumentos de formação que 

permita ao professor ingressante um olhar amplo sobre o Ensino Superior e sobre a 

realidade da Unilab, bem como sobre as práticas docentes por ele realizadas.  

Objetivos  

1. Refletir o lugar da Unilab no cenário das universidades públicas brasileiros e os 

desafios e possibilidades da internacionalização e da interiorização do ensino superior no 

Brasil;  
2. Possibilitar ao professor ingressante o estudo de princípios metodológicos da 

didática no processo de ensino-aprendizagem na docência universitária;  
3. Informar o professor ingressante sobre os marcos regulatórios do ensino superior 

na  

Unilab;  

4. Refletir sobre a prática pedagógica no ensino superior tendo como parâmetros a 

estruturação didática do processo de ensino e seus elementos constitutivos.   

Conteúdo Programático  



Unidade I: A Unilab e o ensino superior no Brasil (4 h/a) - presencial  
1. O ensino superior público no Brasil: contexto atual   

2. Internacionalização e Interiorização do ensino superior no 

Brasil   

3. Diretrizes da Unilab  
  

Unidade II: Marcos regulatórios da docência na Unilab (4 h/a) - à distância  
1. As resoluções sobre avaliação e 

matrícula;   

2. Resolução sobre regime de trabalho 

docente.   
  

Unidade III: Projeto Político Pedagógico - PPC (4 h/a) - à distância 
1. O PPC do curso, por que conhecê-lo?   

2.Regulamentos de elaboração, tramitação e acompanhamento;  

 



3. Gestão do PPC em um curso de graduação: as funções do coordenador, do NDE e do 

Colegiado de Curso.   
  

Unidade IV: Didática no Ensino Superior (12h/a) - à distância  
1. A docência universitária e a formação pedagógica do professor;   

2. O desenvolvimento da didática numa perspectiva histórica;   

3. Didática no ensino superior: concepções teóricas e sua importância na formação 

do professor universitário;   
4. A prática docente vivenciada no cotidiano universitário a partir dos componentes 
didáticos;   
  

Unidade V: Formação em nível superior e interculturalidade (4 h/a) - à distância 
1. Diferenças culturais: desafios e perspectivas para construção de uma política 
educacional integrativa.   
  

Unidade VI: Planejamento do Ensino (4h/a) - à distância  
1. O Planejamento como princípio da prática docente;   
2. O Planejamento como espaço de reflexão crítica sobre o processo de ensino-

aprendizagem.   
  

Unidade VII: Relação Professor estudante (4h/a) - à distância  
1. A relação professor-estudante e o processo de ensino-aprendizagem na universidade;   

2. A relação professor-estudante no contexto da integração internacional.   

  

Unidade VIII: Avaliação (8h/a) - à distância  

1. Avaliação da aprendizagem no ensino 
superior;  
2. Avaliação institucional.   
  

Unidade IX: A prática docente na Unilab: análise de situações-problema 

específicas (16h/a) - presencial  
1. Elaboração de estudo de caso sobre situações-problema específicas dos cursos em 

que os professores ministram aula; (8h/a) 

2. Apresentação dos estudos de caso em forma de seminários. (8h/a)  

Metodologia  

O curso será desenvolvido com base em exposições orais de professores e convidados, 

leituras prévias individuais realizadas pelos alunos e serão desenvolvidas por meio de 

diversas atividades de discussão e reflexão sobre os temas estudados, tais como:  
1.Trabalhos de sistematização em pequenos grupos;  
2.Trabalhos  de  discussão coletiva (discussão espontânea  e  dirigida);  

3. Aulas expositivas dialogadas;  

4. Pesquisa, do tipo estudo de caso, sobre situações-problema da prática docente na 

Unilab e exposição dos estudos.   
  

Avaliação  



A avaliação será contínua, permeando todo o curso, através da observação, 

acompanhamento e realização de pequenas atividades no decorrer das aulas como 

textos-síntese sobre os temas, debates, sistematização dos trabalhos de grupo, 

levantamento de opinião dos professores. Além dessa avaliação, os professores em 

formação realizarão um trabalho, ao final do curso, a partir dos estudos de caso 

realizados na unidade 5.  

  

  

 

Ministrantes  

Professores da Unilab e convidados da Prograd  

Público Alvo  

Professores da Unilab em estágio probatório  


