
 
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL 

 

NCA 882 – METODOLOGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM APLICADA AO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Classificação: Optativa                 Créditos: 3                      Carga horária: 45 horas  

 

Professor responsável: Maximiliano Soares Pinto 

 

Objetivo: O curso pretende formular os objetivos educacionais, caracterizar o professor do 

ensino superior, dimensionar as competências do educador, planejar e criar estratégias do 

ensino e avaliar o processo de ensino e aprendizagem.  

 

Ementa: Funções sociais da educação superior. Importância e necessidade da formação 

pedagógica continuada do professor universitário. Dimensões do processo didático e seus eixos 

norteadores: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. O professor de ensino superior: processos 

de formação e saberes pedagógicos; o processo de ensino aprendizagem no contexto das 

tendências pedagógicas brasileiras e o papel da Didática 

 

Metodologia de Ensino: A disciplina será desenvolvida por meio de atividades que 

possibilitem a articulação teórico-prática de modo que propiciem a reflexão sobre a temática 

proposta, o investimento individual, no qual o aluno expressará o seu posicionamento na 

tentativa de construir uma proposta de ação pedagógica crítica, considerando as condições 

pessoais e profissionais. Assim, será necessário a leitura dos textos indicados, estudos de caso 

e participação nas discussões. 

 

Sistema de Avaliação: Participação e Trabalhos  
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Periódicos recomendados: 

Educação & Sociedade 

Educação e Realidade 

Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação  

 

 

 


