FEMAF- Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco
Av. Drº João Alberto, N° 100. Res. Mª Rita – Pedreiras/MA
PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR

SOBRE O CURSO:
A Pós-Graduação em Docência do Ensino Superior da FEMAF, destina-se a graduados
em diferentes especialidades que atuam ou desejam atuar como professores do ensino superior.
Possibilita o acesso a diferentes conteúdos, que proporcionam uma visão crítica sobre a
docência no século XXI, além de formar profissionais com técnicas, metodologias e recursos
pedagógicos modernos.
OBJETIVO GERAL:
Qualificar profissionais para o exercício da docência no ensino superior, oferecendo-lhes
suporte teórico, metodológico e prático essenciais para o desenvolvimento de habilidades
indispensáveis para o mundo acadêmico em instituições públicas e privadas.
MATRIZ CURRICULAR:
MODULO I- COMPONENTES
I-Estruturas Curriculares- inter e transdisciplinaridade- 40h
II- Metodologia da Pesquisa científica- 35h
III- Legislação e política pública para a educação básica e superior- 40h
IV- Trabalho docente: métodos e técnicas do ensino inclusivo na educação básica e superior- 35
V- Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem- 40
VI- Organização do trabalho pedagógico na sala de aula: planejamento, metodologia e avaliação40h
MODULOII- COMPONENTES
I-História e Organização do ensino superior- 45h
II- Didática do ensino superior- 45h
III- Planejamento da docência no ensino superior- 45h
IV-; Uso de tecnologias em educação- 40h
V- Avaliação do ensino superior- 45h
VI- Gestão de projetos educacionais- 40h
MODULO III- COMPONENTES
I-Técnicas de elaboração do projeto de pesquisa- 40h

II- TCC- Trabalho de Conclusão de curso: Artigo Científico- 40h
CARGA HORÁRIA: 570
DURAÇÃO: 18 MESES
METODOLOGIA:
A metodologia didático pedagógica utilizada no curso de Especialização em Docência do
Ensino Superior da FEMAF, garante uma aprendizagem eficaz, com embasamento cientifico
sólido, planejamento atual. A avaliação, as abordagens metodológicas e as estratégias de
aprendizagens são inerentes e coerentes com os saberes docentes para esse nível de ensino em
meio ao processo de construção de conhecimento de forma dialógica, critica e consciente.
VALOR: R$ 140,00

