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Apresentação do curso

O curso de Especialização em Docência Universitária é formado por disciplinas específicas da área de 
formação. Todas elas são apoiadas por estudos dirigidos, que são atividades complementares à sala 
de aula. Ao concluir o núcleo comum, o aluno a partir do primeiro ano de estudo, poderá optar por uma 
outra área de especialização.

O curso tem como foco a crescente demanda de formação (inicial e continuada) para a docência no 
ensino superior, considerando as variáveis que envolvem o ensinar e aprender com pessoas adultas 
e, consequentemente, os desafios da formação no campo dos saberes pedagógicos interdisciplinares 
para o ensinar e, consequentemente, o aprender.

Objetivos

O curso de Especialização em Docência Universitária tem por objetivo de propiciar a formação inicial e 
continuada dos professores, em exercício, interessados nas temáticas da docência no ensino superior, 
por meio da reflexão teórica e avaliação das próprias práticas pedagógicas inserindo as Metodologias 
ativas para capacitar profissionais das diversas áreas do conhecimento para atuação, além disso, 
tem o intuito de oportunizar formação docente na perspectiva das metodologias ativas do ensino e 
aprendizagem, proporcionar o aprofundamento e atualizar conhecimentos pedagógicos na área da 
educação, bem como desenvolver competências e habilidades para: 

• Formar profissionais da área da educação, para uma melhor compreensão e atuação na 
docência, no desenvolvimento de práticas educativas em geral e na melhoria de aprendizagem 
em sua formação profissional;

• Viabilizar acesso ao conhecimento sobre metodologias ativas de ensino e aprendizagem aos 
docentes que atuam na educação superior 

• Conceder condições de diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento na educação 
superior, considerando a aprendizagem como método ativo.

Público-alvo

O curso de Especialização em Docência Universitária é ofertado de forma multidisciplinar e com 
destaques para profissionais que atuam na área da Educação ou em outras áreas do conhecimento. 
Para participar da Pós é necessário ser Portadores de diploma ou concludentes de curso superior 
(Licenciatura ou Bacharelado) nas diversas áreas do conhecimento, interessados em especializar-se na 
docência do Ensino Superior. 
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Diferenciais

Formação sólida e específica nas 
práticas pedagógicas do Ensino Superior

A metodologia utilizada por um professor 
é fundamental para garantir o sucesso 
do aluno no processo de aprendizado. 
Especialmente durante o ensino 
superior, ter domínio sobre os recursos 
educacionais pode transformar a sala de 
aula e as instituições

Um dos benefícios de fazer esta Pós 
é ter um estímulo contínuo ao senso 
crítico do sistema educacional. Nada 
melhor para um educador do que buscar 
constantemente novas maneiras de 
passar conhecimento e até mesmo de 
fazer com que os alunos assimilem os 
conteúdos.

As metodologias de ensino também 
devem acompanhar os avanços 
tecnológicos. Por isso, além de passar 
instruções teóricas, nossa Pós ajudará 
os profissionais a entenderem como 
podem aplicar tais inovações de forma 
prática no dia a dia.

Equipe de professores de mercado com 
atuação em cargos de gestão, docência 
de grandes instituições de Ensino. 

Metodologia de ensino focada nas Metodologias Ativas 
onde o aluno participa do processo de tomada de 
decisão em simulações de casos reais vivenciados pelo 
professor.
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Matriz curricular

MÓDULO CARGA HORÁRIA (h/relógio)
Manutenção Produtiva Total I 14

Projeto de Pesquisa 20
Design Thinking 12

Gestão dos Sistemas de Informação e Indústria 
4.0 24

Segurança da Informação e Integridade de Da-
dos 12

Gestão Estratégica de Pessoas 20
Gestão Estratégica de Custos 20

Gestão Financeira e Engenharia Econômica 20
Gestão da Manutenção Industrial 20

Manutenção Produtiva Total II 24
Planejamento, Programação e Controle da Pro-

dução 20
Gestão da Qualidade 24

Gestão de Projetos Industriais 20
Workshop de Business Intelligence e Perfor-

mance Industrial 10
Gestão dos Programas Ocupacionais 20

Gestão do Meio Ambiente e Destinação de Re-
síduos 20

Logística e Cadeia de Suprimentos 20
Relações Trabalhistas e Direito Previdenciário 20

Missão Técnica de Estudos Avançados 10
Trabalho de Conclusão de Curso 30

TOTAL 380

Política, Gestão e Avaliação do Ensino Superior

Fundamentos da Educação Superior

Currículo, Planejamento e Avaliação Educacional

Fundamentos Psicológicos da Educação

Didática do Ensino Superior

Educação e Diversidade

Andragogia

Fundamentos da Aprendizagem Ativa 

Metodologias Ativas e a Educação para o Século XXI 

Novas Tecnologias e Formação Docente

Plano de Ensino a partir das Metodologias Ativas

36

36

36

36

36

24

24

36

36

36

24

360h/aTotal:
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Módulos

Política, Gestão e Avaliação do Ensino Superior
Políticas Públicas na Educação-Conceitos. Políticas educacionais e suas implicações na organização e 
na gestão educacional. A gestão educacional na perspectiva da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O 
Plano Nacional de Educação-PNE. Avaliação Institucional na Educação Superior. Indicadores e qualidade 
em educação. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Fundamentos da Educação Superior
Reflexão sobre temas que fundamentam a Educação Superior, (re) pensando o papel social da universidade 
pública e sua prática pedagógica, considerando desafios da educação contemporânea. 

Currículo, Planejamento e Avaliação educacional
Os principais discursos teórico-metodológicos no campo do currículo. As discussões sobre currículo, 
proposta curricular e identidade institucional. Determinações históricas, culturais, econômicas e sociais 
do currículo. Concepções de planejamento educacional. O planejamento educacional no Brasil. O 
planejamento participativo e o Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI. O processo de planejamento 
e desenvolvimento de ensino. Pressupostos epistemológicos e históricos da avaliação educacional. 
Diferentes enfoques de avaliação da aprendizagem. 

Fundamentos Psicológicos da Educação
Introdução à Psicologia da Educação. Introdução à psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. 
Características cognitivas e afetivas do desenvolvimento individual em uma perspectiva científica. Teorias 
da Aprendizagem. Fundamentos teórico-conceituais da Psicologia para o exercício do pensamento 
crítico sobre teorias e práticas pedagógicas. Representações culturais e práticas sociais. 

Didática do Ensino Superior
Fundamentos históricos e sociais da Educação Superior no Brasil; Formação Pedagógica do Professor 
Universitário; Conceitos fundamentais em didática do ensino superior; O processo de ensino, a 
aprendizagem significativa, a produção do conhecimento; Saberes Docentes no Ensino Superior; 
Componentes do processo de ensino: objetivos, conteúdo, métodos, planejamento, estratégias e 
recursos didáticos do Ensino Universitário; Avaliação da aprendizagem; Relação Professor-Aluno no 
processo de ensino aprendizagem; 

Educação e Diversidade
Política nacional de atenção educacional às pessoas com necessidades especiais, minorias e demais 
casos de negação de direitos na sociedade. A formação de professores numa perspectiva de atendimento 
à diversidade Prática Pedagógica e acesso ao conhecimento numa perspectiva do princípio de Educação 
para Todos. 

Andragogia
A andragogia como uma forma de orientar os adultos na educação, onde o processo de aprendizagem 
ocorre através de suas necessidades e interesses, havendo a troca de experiências e vivências de cada 
indivíduo e a aplicabilidade de sua aprendizagem no seu dia-a-dia. O aluno é o centro, na independência 
e autogestão da aprendizagem. Os Princípios da Andragogia: O modelo andragógico baseia-se em 
6(seis) princípios:

 •  Necessidade de aprender:
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 • Autoconceito do aprendiz:

 • Papel das experiências:

 • Prontidão para aprender:

 • Orientação para aprendizagem:

 • Motivação

Fundamentos da Aprendizagem Ativa
Analisar os fundamentos teóricos das metodologias ativas de ensino-aprendizagem e refletir sobre o 
papel da educação no processo de formação do docente inserido nesse contexto. 

Metodologias Ativas e a Educação para o Século XXI 
A disciplina tem como objetivo demonstrar os aspectos históricos das metodologias ativas e a interação 
com a educação do século XXI. 

Novas Tecnologias e Formação Docente
Tecnologia, Ideologia e relação inovação/sociedade; O impacto das Tecnologias da Informação e 
comunicação na escola; Fundamentos teóricos da tecnologia educacional e sua utilização no processo 
ensino-aprendizagem; Características da tecnologia educacional no contexto da Educação Brasileira; 
TIC, EAD e os novos enfoques teórico-práticos decorrentes das inovações tecnológicas; Enfoque teórico-
prático sobre o uso do computador e da tecnologia digital na educação, bem como as implicações 
pedagógicas e sociais desse uso. 

Plano de Ensino a partir das Metodologias Ativas 
Elaboração do plano de ensino e do plano de aula. 



un ia l fa .com.br

E s p e c i a l i z a ç ã o Docência
Universitár ia

Pedagoga, pela Universidade Pontifica Católica de Goiás. Psicopedagoga pela FABEC, Docência do 
Ensino Superior pela UNIALFA e FABEC e MBA Gestão de Pessoas pela Estácio de Sá. Mestranda em 
Desenvolvimento Regional pela UNIALFA. Atualmente é coordenadora do Ensino Médio do Colégio 
Einstein e professora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Alves Faria. Tem experiência como 
docente e gestora na Educação Básica e no Ensino Superior e Pós-Graduação como docente.

Rosimeire M. Fortuna Costa 

Coordenação
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