PROGRAMA DE
PÓS -GRADUAÇÃO

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DO ENSINO SUPERIOR

Resumo do curso
O curso oferece uma proposta inovadora que versa as especificidades da
Pedagogia Universitária com viés tecnológico, tendo como eixo norteador o
aperfeiçoamento e a formação continuada de professores e interessados no
ingresso da docência de ensino superior
superior que se utiliza das várias tecnologias e
possibilidades inovadoras de ensino-aprendizagem,
ensino aprendizagem, que têm sido objeto das
principais políticas educacionais na última década. Assim, perpassará todas as
vertentes do ensino superior: a pesquisa, a docência, a extensão,
extensão, a gestão, a
legislação e as políticas de inclusão e o uso de tecnologias, à luz da sociedade
brasileira atual.

Objetivo
Desenvolver competências referentes às dimensões cognitivas e pedagógicas
do professor do ensino superior e de pessoas que tenham interesse em
ingressar nesse segmento educacional tecnológico, a partir da reflexão sobre o
docente na atualidade, do debate sobre experiências profissionais da pesquisa,
extensão,

docência,

ferramentas

tecnológicas

educacionais,

além

da

atualização de conteúdos
teúdos referentes à área.

Diferenciais do curso
Curso desenvolvido por experientes professores no ensino superior, que atuam
nas áreas de docência, pesquisa, gestão e projetos; Proposta inovadora que
discute as especificidades da Pedagogia Universitária.

Público alvo
Educadores
ducadores de todos os segmentos, interessados em se atualizar e conhecer
as especificidades da educação tecnológica desempenhadas no ensino
superior e demais interessados.

Coordenação
Professora Ms. Raquel Ferreira de Souza

Mestre em Filosofia (na área de Ética) pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e
Teologia. Especialista na área de Educação, Administração de Empresas,
Linguística e ensino de línguas. Graduada em Letras pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Graduanda
Graduanda em Direito, com previsão
de conclusão em 2018.

Carga Horária
O curso terá uma carga horária mínima de 360 horas (72h Ead
Ea / 288h
Presenciais).

Período e Periodicidade
Duração: 15 meses
As aulas serão realizadas aos sábados das 8h às 18h, com 1h de almoço.

Critérios para a concessão do certificado
Cumprimento
umprimento de todos os créditos, com aproveitamento mínimo de 60%, 75%
de frequência nas disciplinas, defesa e aprovação do Trabalho de Conclusão
de curso.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser entregue no final do
curso.Poderá
Poderá ocorrer dispensa da avaliação da Banca Examinadora de TCC,
mediante a apresentação de artigo técnico aprovado e publicado em Revistas
Científicas ou Eventos Científicos, conforme normas estabelecidas em Portaria
própria
a da Diretoria Acadêmica da FEAMIG.
FEAMIG

Local do Curso
Unidade Gameleira
Rua Gastão Bráulio dos Santos, 837 - Belo Horizonte/MG.

PROGRAMA DO CURSO
1° Módulo
Legislação da educação superior e políticas de inclusão
Andragogia
Organização do trabalho pedagógico no ensino superior
Tecnologia da informação e da comunicação e construção de materiais
didáticos
Produção de textos científicos
Filosofia da educação
Seminário de encerramento do 1° semestre do curso
2° Módulo
Dimensões
imensões do processo ensino e aprendizagem na educação superior
Avaliação da aprendizagem no ensino superior presencial e ead Recursos educacionais abertos: colaboração e cocriação
Motivação no ensino superior: metas de realização e estratégias de
aprendizagem
Didática do ensino superior
Seminário de encerramento do 2° semestre do curso

3° Módulo
Metodologia de pesquisa e escrita do projeto de pesquisa
Trabalho de conclusão de curso

