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PROJETO DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR 

 
Área:  Educação 

Modalidade: EAD (a distância) 

Apresentação do curso:   

As universidades brasileiras demandam cada vez mais docentes tanto em contingente 

como capacitados de acordo com os modernos paradigmas do ensino superior, de modo a garantir 

a eficácia dos processos de ensino e aprendizagem e a satisfação dos alunos. Neste contexto, os 

cursos existentes de formação docente para o nível superior não atentem plenamente a demanda 

existente e por vezes não são adequados e alinhados com as diretrizes e necessidades das 

instituições de nível superior em termos de se garantir a eficácia na consecução de seus objetivos.  

À vista disso, o curso Docência do Ensino Superior visa abrir novas oportunidades para 

os docentes, ensejando a apropriação de conhecimentos significativos para o tempo presente, 

capacitando-os ao uso das novas tecnologias da educação e da informação e potencializando-os 

para enfrentar as novas demandas do mercado de trabalho que exige profissionais competentes. 

   

Objetivos: 

✓ Capacitar os profissionais para a pesquisa, a produção de conhecimentos, o 

planejamento, a elaboração de projetos e a avaliação nas atividades docentes; 

✓ Qualificar os docentes em competências de comunicação voltadas para o processo 

educacional, buscando a eficácia do processo educacional e a satisfação do aluno; 

✓ Oferecer aos profissionais conhecimentos técnico-pedagógicos que facilitem a utilização 

das novas tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino-

aprendizagem; 

✓ Refletir sobre o significado ético-social da profissão docente, que exige 

multirreferencialidade das fontes de pesquisa, respeito ao pluralismo ideológico e às 

múltiplas identidades culturais; 

✓ Suscitar o desenvolvimento do raciocínio crítico-dialético que favoreça a mediação entre 

os diversos saberes de forma inter/multi/pluridisciplinar. 

 

Público-alvo:  

Bacharéis e licenciados em geral. 

 

 

http://www.posead.saocamilo.br/


 

CENTRO UNIVESITÁRIO SÃO CAMILO 
www.posead.saocamilo.br 

4005-1599 (todas as regiões) 
 

Organização curricular: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA, LIDERANÇA E MKT 40 h 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E NOVAS MÍDIAS 20 h 

MODELO DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 140 h 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA UNIVERSIDADE 40 h 

COMUNICAÇÃO EDUCACIONAL 40 h 

PROCESSOS COGNITIVOS SUPERIORES 60 h 

TOTAL DAS DISCIPLINAS  380 h 

 

Ementas: 

GESTÃO EDUCACIONAL ESTRATÉGICA, LIDERANÇA E MKT 

EMENTA: Visão estratégica na educação superior. Empreendedorismo e iniciativa. Fundamentos 

da gestão educacional. Logística e organização universitária. Aspectos da coordenação 

pedagógica de cursos. Projeto Pedagógico. Gestão da qualidade educacional. Comportamento 

Organizacional. Planejamento curricular e avaliação. Mercado, políticas e legislação do ensino 

superior brasileiro. Marketing universitário. 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E NOVAS MÍDIAS 

EMENTA: Histórico da evolução do EAD no mundo e no Brasil. Panorama atual e tendências. 

Legislação de EAD no Brasil. Os canais de distribuição do EAD: características e análise 

comparativa. Produção de material para EAD. Autoria e tutoria: as funções, sua importância e 

atuação na EAD. Mediação pedagógica. Uso de Ferramentas. O Aprendiz e a aprendizagem. 

Avaliação em EAD. Novas mídias em EAD: ferramental multimidiático, blogs, redes sociais e 

ferramentas colaborativas. 

 

MODELO DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 
EMENTA: Teorias da Aprendizagem. Modelos de Didática no Ensino Superior. Abordagens 

Globais da Educação Superior. Novas Tecnologias e Aprendizagem. Paradigmas de Avaliação 

Educacional. Metodologias de Avaliação. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA UNIVERSIDADE 

EMENTA: Estudo da Educação Especial e Inclusiva: história, conceito, princípios norteadores, 

políticas e perspectivas atuais para a educação superior. Caracterização dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, bem como das estratégias a serem adotadas pelo professor 

e pelo estabelecimento de ensino para sua inclusão nos cursos de nível superior. 
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COMUNICAÇÃO EDUCACIONAL 

EMENTA: Fundamentos da comunicação. Comunicação profissional docente. Expressividade e 

postura. Oratória e retórica para o professor. Técnicas para aulas expositivas. Feedback e rapport 

em comunicação. 

 

Metodologia e avaliação: 

A construção da aprendizagem se dá por meio da nossa plataforma do aluno, onde o aluno 

encontrará todo o apoio acadêmico: 

✓ Fórum; 

✓ Vídeo-chat; 

✓ Chat; 

✓ Sala de aula/Cronograma; 

✓ Notas e faltas; 

✓ Material de estudos; 

✓ Financeiro; 

✓ Ocorrências; 

✓ Publicações do estudante; 

✓ Correio Eletrônico; 

✓ Secretaria Virtual; 

✓ Avaliação final. 

Avaliação final: No final do curso o aluno realizará uma Avaliação contendo 30 questões objetivas por 

meio do Portal do Aluno. Essa avaliação aborda de maneira resumida, todo o conteúdo aplicado ao longo 

do curso, e possui como principal objetivo certificar a evolução do aluno. A prova pode ser realizada em 

qualquer lugar, havendo controle através de reconhecimento facial do aluno durante sua realização.  

A data será informada por meio do cronograma disponível no portal do aluno e para obter aprovação o 

discente deverá obter nota igual ou superior a 7,00 (sete).  

Após a aprovação em todas as disciplinas e na Avaliação Final, o aluno poderá solicitar, também no Portal 

do Aluno, seu Certificado. 

 

Certificação:  

✓ Credenciado pelo Decreto de 24 de novembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 

25 de novembro de 1997; recredenciado pela Portaria nº. 505, de junho de 2015, publicada no 

Diário Oficial da União de 05 de junho de 2015. 

✓ Credenciado para oferecimento de cursos na modalidade à distância pela Portaria nº 1.109 de 27 

de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 30 de novembro de 2015. 

 

http://www.posead.saocamilo.br/

