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Curso de Educação Inclusiva 
Níveis:  
 

1. Especialização Internacional 
2. Pós Graduação L. S.  

 
Coordenação: Dra Luciane Frazão (Ph.D) 
 
APRESENTAÇÃO, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO CURSO 
  
Apresentação 
  

De acordo com a LDB, a Educação Especial é a modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento/Transtorno do espectro autista e altas 
habilidades/superdotação. O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é definido 
pelo Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. O AEE compreende um conjunto de 
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucional e 
continuamente. Egressos dos cursos de licenciatura das diferentes áreas, pedagogos, 
coordenadores pedagógicos, diretores escolares, professores das redes oficiais de ensino 
pública e privada e graduados interessados que pretendam se especializar em Educação 
Inclusiva. 
   
Objetivos 
  
O curso tem como objetivos: 
Aprofundar os conceitos e definições sobre a educação especial e a educação inclusiva; 
Promover o aprofundamento das reflexões acerca da Educação Especial e a inclusão das 
pessoas com deficiência por meio do sistema escolar inclusivo; 
Aperfeiçoar os conhecimentos dos profissionais envolvidos com a educação; 
Aperfeiçoar a formação dos profissionais envolvidos com o Atendimento Educacional 
Especializado no ambiente escolar; 
Promover a reflexão sobre as perspectivas na educação inclusiva no contexto da 
sociedade contemporânea. 
 
Justificativas 
 
 A aplicação cada vez mais presente, em instituições públicas e privadas, da política 
nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem exigido a 
capacitação de profissionais que já estão no mercado, atuando nas áreas de educação e 
da saúde, e dos que estão iniciando ou pretendem iniciar carreira. 
 
 O curso de Especialização em Educação Inclusiva tem como objetivo qualificar 
profissionais para atuarem nas instituições de ensino e do trabalho de forma continuada 
e comprometida com as diferenças sociais e culturais, de pessoas com ou sem 
deficiência. Entendemos que os processos de in/exclusão não aconteçam somente com 
pessoas com alguma deficiência, mas todos (as) nós em algum momento da vida 
passamos por esses processos, de uma forma ou de outra. Neste sentido, entendemos a 
inclusão como um movimento permanente que envolve revisão e preparação dos 
professores e de outros profissionais para atuarem em diferentes instituições 
educacionais, como também em diferentes espaços de trabalho e sociais. É 
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imprescindível que as instituições possuam profissionais capazes de desencadear 
projetos de inclusão visando buscar possibilidades de desenvolvimento de um trabalho 
com as diferenças.  
 
 Para tanto, o currículo deste curso organiza-se em módulos que possuem funções e 
competências distintas. Alguns módulos possuem o objetivo de construir a identidade do 
profissional especialista que queremos formar, capaz de atuar nas escolas, mas também 
em outros espaços de trabalho e nas diversas esferas sociais, promovendo a inclusão das 
pessoas com ou sem deficiência. Outros módulos possuem o objetivo de fazer a 
discussão de especificidades do campo de atuação da Educação Especial, ou seja, o 
trabalho com pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais do 
desenvolvimento e também pessoas com altas habilidades/superdotação.  
 
 
 
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
 
 

 
Ordem 
 

 
Disciplinas 

 
Carga 
horária* 

   
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

 
9 

Fundamentos da Educação Inclusiva  

Neurociências e Educação  

Diversidade e Multiculturalismo  

Gestão Escolar  

Estudos de caso e Diversidade  

Atendimento Educacional Especializado  

Tecnologias Assistivas e Material Adaptado  

Prática Pedagógica e Mediação Escolar  

Metodologia do Trabalho Científico  

Didática do Ensino Superior 

60h 
 

60h 
 

60h 
 

60h 
 

60h 
 

60h 
 

60h 
 

60h 

 
20h 

   

 
Carga horária total (Incluso o tempo destinado à orientação do TCC) 

 

 
500h 

*Aulas com duração de 60 minutos  
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PLANO DE ENSINO DAS DISCIPLINAS  
 
Informar os dados de cada disciplina que compõe a matriz curricular do curso, conforme 
itens a seguir. 
 

1) Nome da Disciplina: Fundamentos da Educação Inclusiva (60h) 
 
Ementa  
A disciplina objetiva o conhecimento das Políticas Públicas em Inclusão e Educação 
Especial no Brasil. O conhecimento das Leis, Diretrizes, Conferências e Decretos que 
norteiam a Inclusão e a Educação Especial no Brasil e no mundo. O conhecimento da 

História dos Movimentos de Inclusão no Brasil, a partir da Constituição de 1988. 
   
Objetivos 
Geral 
Compreender os processos inclusivos no contexto da educação a partir do marco 
regulatório legal enquanto expressão social, bem como debater os principais elementos 
referentes às práticas educativas inclusivas considerando também as questões da 
Inclusão Social e a Inclusão Digital. 
  
Conteúdo Programático  
História da Educação Especial/Inclusão 
Princípios da Educação Inclusiva 
Legislação Internacional e Nacional 
Políticas Públicas  
   
Metodologia 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
elaboração de um relatório científico. 
   
Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
 
   
Tipos de Avaliação 

- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

   

Bibliografia 

BRASIL. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para satisfazer 
as necessidades básicas de aprendizagem. UNESCO, Jomtiem/Tailândia, 1990. 

BRASIL. Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas 
especiais. Brasília: UNESCO, 1994. BRASIL.  

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação 
Especial. Brasília: MEC/SEESP, 1994.  

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB 
9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC/SEESP, 2001.  

BRASIL. Lei Brasileira de Inclusão. Brasília.2016. 

JANNUZZI, Gilberta. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do 
século XXI. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2006. 
 
 MANTOÁN, Maria Teresa. Inclusão Escolar: O que é? Por quê? Como Fazer? Editora 
Moderna, São Paulo, 2001. 

 
2) Nome da Disciplina Neurociências e Educação (60h) 

 
Ementa  
Relação entre aprendizagem, educação, e o desenvolvimento do cérebro. O conhecimento 
da neurociência aplicado ao ensino e na abordagem dos problemas de aprendizagem. 
   
Objetivos 
Geral 
Conceituar neurociências; Conhecer a estrutura do cérebro, os neurônios e sua conexão 
com outras células neuronais; Compreender o funcionamento cerebral, como ele 
organiza e interconecta as diferentes funções cerebrais; Identificar onde residem as 

funções mentais/cognitivas (linguagem, emoção, percepção, atenção, memória, 
comportamentos instintivos); sensoriais e motoras no cérebro; Compreender as etapas do 
desenvolvimento estrutural e funcional do cérebro da criança; Visualizar as 
transformações do cérebro do adolescente; Apreender as contribuições da Neurociências 
para aprendizagem; Estudar os processos cognitivos através da neurociências da 
aprendizagem; 
 
Conteúdo Programático 
 Fundamentos da Neurociência 
Funções primárias e funções executivas 
Neurociências no processo ensino-aprendizagem 
 
Metodologia 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
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elaboração de um relatório científico. 
   
Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
 
   
Tipos de Avaliação 
- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
  
   
   

Bibliografia 
BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. Neurociências: Desvendando o Sistema 
Nervoso. 2ª ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2002, 855 p.  
KANDEL, E.R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSELL, T. M. Princípios da Neurociência. 4 ed., São 
Paulo, Ed. Manole, 2003.  
LENT, ROBERTO. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. 
São Paulo : Atheneu, 2005. 

 
 

3) Nome da Disciplina Diversidade e Multiculturalismo (60h) 

 
Ementa 
A disciplina objetiva o conhecimento da História da Diversidade, a partir dos movimentos 
de exclusão vivenciados por negros, mulheres, pessoas com necessidades especiais, 
crianças, líderes religiosos, seus seguidores, etc. a fim de acompanhar a origem da 
intolerância à diferença a favor de colonialismos e as lutas e conquistas ocorridas desde 
então.  
   
Objetivos 
Geral 
Analisar o processo de construção histórica e as diferentes concepções de identidade e 
cultura, enfocando a diversidade cultural. 
 
Conteúdo  Programático 
Relações de gênero e educação 

Sexualidade e identidade no cotidiano escolar 
Cultura Afro-brasileira e múltiplas linguagens 

 

Metodologia 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
elaboração de um relatório científico. 
   
Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
 
   
Tipos de Avaliação 
- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
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Bibliografia 
CANDAU, Vera. Sociedade, Educação e Cultura, Ed. Vozes, Petrópolis, 2008. 
 
CERTEAU, Michel de. A cultura no plural. Campinas: Papirus, 1995  
 
ELIAS, Norbert. SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders. Sociologia das 
relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2000 
 
 GOHN, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais, paradigmas clássicos e 
contemporâneos. Ed. São Paulo, 2004 
 
ONU, DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL, 2002, visitado 

em 07\07\2016 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf. 

 
 
 
 

4) Nome da Disciplina: Gestão Escolar (60h) 
 
Ementa  
O trabalho coletivo como princípio do processo educativo. Projeto Político Pedagógico. 
Compreender as concepções que fundamentam as Teorias das Organizações e de 
Administração Escolar. Compreensão das concepções que fundamentam a organização 
do trabalho administrativo-pedagógico. Relações de poder no cotidiano da escola e suas 
implicações para o trabalho pedagógico. 
   
Objetivos 
Geral 
Promover a discussão crítica e histórica sobre as concepções que fundamentam as 
teorias da organização e gestão escolar e do trabalho administrativo-pedagógico. 
Possibilitar o estudo sobre a realidade, o contexto escolar e as relações de poder que 
ocorrem no cotidiano da escola a partir do cenário sócio-político brasileiro, tendo em 
vista suas implicações para o trabalho pedagógico. Promover a compreensão crítica sobre 
os conceitos de gestão participativa e cultura organizacional, articulandoos ao princípio 
de trabalho coletivo e colaborativo para o desenvolvimento do processo educativo. 
Possibilitar o estudo sobre o Projeto Político-Pedagógico, enquanto plano global das 
instituições escolares, a partir do princípio de democratização da escola pública. 
Promover a reflexão crítica sobre a atuação participativa e o papel dos educadores e da 
comunidade escolar nas práticas de organização e gestão da escola, bem como na 
transformação dessas práticas. 
 
Conteúdo Programático 
Cultura Escolar 
Padrões de competência à Gestão 
Dimensões da gestão, orientação ao trabalho e planejamento 

 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf
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Metodologia 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
elaboração de um relatório científico. 
   
Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
 
   
Tipos de Avaliação 
- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
  

   

   
Bibliografia 
 
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSHI, Mirza Seabra. Educação 
Escolar: políticas, estrutura e organização – 2 ed. – São Paulo: Cortez, 2005.  
 
LUCK, Heloísa. Ação Integrada: administração, supervisão e orientação educacional. 27 
ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  
 
PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. 3 ed. – São Paulo: Ática, 

2000. 

 

5) Nome da Disciplina: Estudos de Caso e Diversidade (60h) 
 
Ementa  
A disciplina objetiva o conhecimento do DSM V (DIAGNOSTC AND STATISTICAL 
MANUAL OF MENTAL DESORDERS) no intuito de realizar uma análise crítica sobre esse 
documento. O conhecimento da diferença entre distúrbios e transtornos e suas 
classificações de acordo com o DSM V 
   
Objetivos 
Geral 
Contribuir com a formação teórica-científica, sócio-política e filosófica, do profissional 
docente, para que seja capaz de atuar e se inserir de maneira ética, crítica e reflexiva em 

instituições escolares e outros espaços educativos, desenvolvendo processos 
investigativos e avaliativos, produzindo conhecimentos na direção de uma práxis 
educativa emancipadora, sabendo conviver, cooperar e respeitar a diversidade cultural 
 
Conteúdo Programático 
Diagnósticos e Singularidades : Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Deficiência 
intelectual, Deficiência Física, Deficiência Múltipla, Transtorno do Espectro Autista e 
Altas Habilidades 
Distúrbios e Dificuldades de Aprendizagem 
  
Metodologia 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
elaboração de um relatório científico. 
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Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
 
   
Tipos de Avaliação 
- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
  
   

Bibliografia 

DSMV-TR: Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. 5ª edição, 
2015. 

 
 
 
 

6) Nome da Disciplina: Atendimento Educacional Especializado (60h) 
 
Ementa  
Conhecimento da  oferta do Atendimento Educacional Especializado através da 
implantação e organização de salas de recursos e/ou centros especializados em AEE, 
possibilitando a interlocução entre o professor da sala de aula comum com o professor 
do AEE, contribuindo para garantir ao aluno com deficiência um trabalho pedagógico de 
qualidade. 
   
Objetivos 
Geral 
Qualificar profissionais da área da educação para a realização do Atendimento 
Educacional Especializado em salas de recursos multifuncionais e/ou centros de 
Atendimento Educacional Especializado, aprimorando, também, a formação de 
professores que atuam nas salas de aula comuns, proporcionando o acesso a 
conhecimentos e subsídios para uma prática pedagógica qualificada, que responda aos 
desafios do processo educacional inclusivo e contribua para o desenvolvimento e 
autonomia do aluno. 
    
Conteúdo Programático 
Definição  e Caracterização 
Implementação de Recursos e Serviços: salas de recursos multifuncionais e centros 
especializados 
Terminalidade Específica 
 
Metodologia 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
elaboração de um relatório científico. 

   
Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
 
   
 



 

9 
 

Tipos de Avaliação 
- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
  
   
 
 
 
 

Bibliografia 
 
GADOW, K.D.; DEVINCENT, C.J.; POMEROY, J., AZIZIAN, A. Psychiatric symptoms in 

preschool children with PDD and clinic and comparison samples. J Autism Dev 
Disord., v. 34, n. 4, p. 379-393, 2004. KLIN, A.; SAULNIER, C.; SPARROW, S.; 
CICCHETTI, D.; VOLKMAR, F.; LORD, C. Social and communication abilities and 

disabilities in higher functioning individuals with autism spectrum disorders: The 
vineland and the ADOS. J Autism Dev Disord., v. 37, p. 748-759, 2007. KRASNY, L.; 
WILLIAMS, B.J.; PROVENCAL, S.; OZONOFF, S. Social skills interventions for the 
autism spectrum: essential ingredients and a model curriculum. Child Adolesc 
Psychiatr Clin N Am., v. 12, n. 1, p.107-122, 2003. KUPFER, M. Pré-escola terapêutica. 

Lugar de Vida: um dispositivo para o tratamento de crianças com distúrbios 
globais do desenvolvimento. In: MACHADO, A.; SOUZA, M. (Org.). Psicologia Escolar: 

em busca de novos rumos. 4. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 

 
 
 

7) Nome da Disciplina Tecnologias Assistivas e Material Adaptado (60h) 
 
Ementa  
Análise das principais categorias de Tecnologia Assistiva e desenvolvimento de projetos 
que promovam soluções tecnológicas baseados em casos reais previamente selecionados, 
em apoio a pessoas com deficiência. 
   
Objetivos 
Geral 
Permitir a identificação de características e modos de significar as pessoas com 
deficiência, social e educacionalmente; - Apresentar algumas tecnologias assistivas 
disponíveis e sua funcionalidade para o atendimento das necessidades das pessoas com 

deficiência; - Buscar o desenvolvimento de um exercício de análise e avaliação de 
interfaces de aplicações de software disponíveis, identificando as condições de 
acessibilidade.  
 
Conteúdo Programático 

 Definição e Desenho Universal 

 Caracterização funcional: Mobilidade, Comunicação e Cognição 

 Comunicação Alternativa e Ampliada 

 Recursos Pedagógicos Acessíveis 

 Suporte à sala de aula (regular)  

Metodologia 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
elaboração de um relatório científico. 
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Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
 
   
Tipos de Avaliação 
- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
  
   

   
Bibliografia 
 
COMITÊ DE AJUDAS TÉCNICAS/SDH/PR. Tecnologia Assistiva. Brasília: CAT/SDH/PR, 
2009.  
GALVÃO FILHO, T. A., GARCIA, J. C. D. Pesquisa Nacional de Tecnologia Assistiva. São 
Paulo: Instituto de Tecnologia Social - ITS BRASIL e Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação - MCTI/SECIS, 2012. 
GIROTO, C. R. M.; POKER, R. B.; OMOTE, S.. (Org.). As tecnologias nas práticas 
pedagógicas inclusivas. Marília: Cultura Acadêmica, 2012.  
MANTOAN, M. T. E. A tecnologia aplicada à educação na perspectiva inclusiva. Mimeo, 
2005. 

      

 
  

 
8) Nome da Disciplina Prática Pedagógica e Mediação Escolar (60h) 

 
Ementa  
Articulação entre as bases teóricas do processo formativo e a realidade educacional, 
através de um continuum entre teoria e prática, materializado em projeto disciplinar, 
interdisciplinar ou transdisciplinar, voltado para o conhecimento dos diferentes  cenários 
e atos do processo educacional, bem como para a  busca dos significados da ação 
pedagógica, seja ela docente ou técnica. 
   
Objetivos 
Geral 
Proporcionar aos alunos o contato com a pratica educacional, social e criar condições 
para percepção dos problemas inerentes das atividades docentes. Realizar “pesquisa 
referente ao tema: multiculturalismo: ‘respeitando as diferencias” 
 
 
Conteúdo Programático 

 Documentos norteadores: PCN, DCN, BNC, PPP, PEI 

 Avaliação funcional pedagógica 

 Adequações curriculares  

Metodologia 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
elaboração de um relatório científico. 
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Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
 
   
Tipos de Avaliação 
- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
 
  
   
   

Bibliografia 
BRASIL. MEC. Fortalecimento do trabalho da equipe escolar: a escola como espaço de 
formação continuada. Brasília; MEC, 2005. Caderno de teoria e prática III. 
CARVALHO, Ana María Pessoa (coordenadora). A formação DO Professor e a Pratica de 

Ensino. Editora Biblioteca Pioneira de Ciencias Sociais – 1998. 

 
 
 
 
 

9) Nome da Disciplina Metodologia do trabalho Científico (60h) 
 
Ementa: Ciência: senso comum e ciência, tipos de conhecimento, método científico, 
ciência e espírito científico. Introdução ao planejamento da pesquisa cientifica 
(finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório). Orientação para apresentação pública de 
trabalhos de pesquisa. Introdução ao estudo da elaboração textos científicos. 
   
Objetivos 
 
Geral 
 
Identificar a metodologia de pesquisa Conhecer as áreas de Pesquisa do Curso. 
Compreender o exercício da escrita como elemento constitutivo da produção e expressão 
do conhecimento. Utilizar as normas científicas para apresentar trabalhos e textos 
acadêmicos. Compreender os princípios de Metodologia Científica e utilizar o Manual de 
trabalhos acadêmicos. 
 

Conteúdo Programático:  
 

 O que é pesquisa científica  

 Elaboração do trabalho acadêmico 
 
Metodologia 
 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
elaboração de um relatório científico. 
   
Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
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Tipos de Avaliação 
- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
 
 
   

Bibliografia 
 
LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. São Paulo: Atlas, 1991.  
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2000. 
Kuhn, Thomas. The Structure of Scientific Revolutions (Univ. of Chicago Press, 1962). 
Barrow, John. Theories of Everything (Oxford Univ. Press, 1991). 

 

 
 

10) Didática do Ensino Superior (20h) 
 
 

Ementa: Discutir uma abordagem sistêmica do processo ensino-aprendizagem, analisar 
os elementos que compõem o sistema. Descrever modelos de ensino-aprendizagem. 
Enfatizar a metodologia do ensino, as estratégias individuais e em grupo de 
aprendizagem. Refletir sobre a avaliação da aprendizagem. Fornecer ferramentas para 
elaboração de planos de disciplina e de aula. 
 
 
Conteúdo Programático:  
 
• Histórico sobre didática  
• Construção do conhecimento  
• O docente do ensino superior  
• A aula  
• Métodos de ensino  
• Estratégias de ensino  
• Ensino a distância  
• Avaliação da aprendizagem no ensino superior  

• Plano de curso e plano de aula 
 
Metodologia 
A disciplina será desenvolvida através de aulas dialogadas, leitura dos textos, projeção e 
discussão de filme(s), vídeo(s). Orientações individuais e coletivas visando à definição e 
elaboração de um relatório científico. 
   
Recursos Tecnológicos 
- Computador - Vídeos/DVDs - Multimídia - Textos 
 
   
Tipos de Avaliação 
- Artigo científico; - Portfólios; - Resenhas 
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