
CURSO PRÁTICA DOCENTE
NO ENSINO SUPERIOR:

PLANEJAMENTO, METODOLOGIAS,
AVALIAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM

Aponte o seu celular no QR Code
e faça sua inscrição

Contribuir com o desenvolvimento profissional contínuo dos(as) professo-
res(as) da UECE por meio de uma formação pedagógica que visa promover re-
flexões e mudanças em suas práticas docentes.

Objetivo Geral

O curso será desenvolvido na plataforma ���������������� através 
de um ciclo de webnários, que se trata de um ciclo de seminários rea-
lizados através da web - Google Meet - com intuito de introduzir as 
abordagens de temáticas a serem exploradas nas diversas outras 
atividades que compõem o curso. Essas atividades serão desenvolvi-
das através das ferramentas da plataforma, gerando a oportunidade 
dos participantes vivenciarem algumas metodologias ativas de 
ensino remoto.
Obs: O link para acessar a Plataforma será disponibilizado a todos os participantes 
através do email fornecido no ato da inscrição.

Metodologia

22/06 a 10/08/2020
Carga Horária - 60h

Período do evento 
Docentes de cursos

de graduação da UECE

Lorem ipsum dolor sit Público-alvo / Vagas

As inscrições serão realizadas no link: https://bityli.com/BDbUI
no período de 10 a 17/06/2020

Inscrições

Será concedido certificado de 60 horas ao cursista que tiver, no mínimo, 
80% de participação/freqüência e que realizar 100% do total das ativi-
dades indicadas na programação do curso.

Certificação

UNIDADE – I -  SABERES, PRÁTICA E PROFISSIONALIDADE
DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR (20 hs)

1º Webinário – 22/06 - PAINEL PROFISSIONALIDADE DOCENTE NO ENSINO SU-
PERIOR E INTRODUÇÃO AO CURSO (Transmissão pelo Meet) - de 15h30 às 
17h30

2º Webinário - 29/06 – PAINEL MODELOS DE ENSINO NA UNIVERSIDADE BRA-
SILEIRA: CONCEPÇÕES E HISTORICIDADE (Transmissão pelo Meet) -  de 15h30 
às 17h30

UNIDADE – II - PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO METODOLOGIAS DO 
ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR – 40 hs

3º Webinário – 06/07 – PAINEL O PLANEJAMENTO COMO
REFLEXÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR (Transmissão pelo 
Meet) -  de 15h30 às 17h30

4º Webinário – 13/07 – PAINEL ALTERNATIVAS E POSSIBILIDADES METODOLÓ-
GICAS PARA O ENSINO SUPERIOR (Transmissão pelo Meet) -  de 15h30 às 
17h30

Encontros Virtuais no Meet – 20 e 27/07/2020 -  Apresentação de uma propos-
ta de ensinagem de um conteúdo de livre escolha desenvolvido em equipe, 
utilizando uma das estratégias extraída nos textos indicados para leitura.

5º Webinário – 03/08 – PAINEL AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE 
APRENDIZAGEM - (Transmissão pelo Meet) -  de 15h30 às 17h30

Encontro virtual no Meet - 10/08/2020 - de 13h30 às 17h30 – Apresentação do 
Trabalho Final - Breve relato da experiência de produção colaborativa do 
texto  e apresentação das principais ideias contidas no mesmo. Avaliação do 
curso. 

Programação do curso


