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1. Ementa 
 
As bases teóricas e epistemológicas da educação, do ensino e da didática. A formação do profissional docente. 
Currículo, planejamento, organização e as diferentes subjetividades constituídas na ação do ensinar e aprender. 
 
2. Objetivos 
 

 Geral 
 
Compreender as características da profissão docente no ensino superior e conhecer referenciais da docência no ensino 
superior na área da saúde, contextualizando a formação profissional de modo crítico, reflexivo, ético, transdisciplinar, 
humanizado, propositivo e transformador. 
  

 Específicos 
 
Identificar os atuais desafios da atuação docente no ensino superior na área da saúde; 
Conhecer referenciais teóricos da profissão docente no ensino superior na área da saúde; 
Planejar, executar e avaliar a docência no ensino superior na área da saúde, de modo crítico, reflexivo, ético, 
transdisciplinar, humanizado, propositivo e transformador. 
 
3. Conteúdo 
 
Atualidades sobre os desafios da docência no ensino superior na área da saúde. 
Reorientação da formação dos profissionais da saúde. 
Princípios essenciais da docência no ensino superior na saúde. 
Planejamento participativo de ensino para a área da saúde. 
Metodologias ativas de aprendizagem. 
Avaliação da aprendizagem no ensino superior.  
 
4. Metodologia 
 
A aprendizagem será mediada por metodologias ativas, que possibilitem, inicialmente, a apropriação da realidade da 
docência na área da saúde, seguindo-se aos necessários e situados referenciais teóricos da profissão docente no ensino 
superior na saúde, que possibilitem a compreensão e a prática, ainda que simulada, da docência em cursos da área da 
saúde, em interação transdisciplinar com outras áreas do conhecimento que caracterizam o exercício profissional. 
 
5. Avaliação 
 
As diversas atividades avaliativas da aprendizagem, com nota ou sem nota, serão norteadas pelos princípios da 
avaliação mediadora, formativa, dialógica e emancipatória, por meio de atividades de reflexão da prática docente, de 
compreensão e reelaboração do conhecimento prático e teórico, por meio da produção do conhecimento novo e situado, 
bem como através de aulas simuladas no ensino superior na área da saúde, em consonância com as normas da UECE. 
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