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Curso: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
Área de Formação: Enfermagem
Título:Mestre em Ciências
Disciplina: Ensino e Prática em Docência
Professora Responsável: Profa. Dra. Patrícia Peres de Oliveira e Profª. Drª Vanessa Faria Cortes

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Unidade curricular Departamento
CCO Dona Lindu

Carga Horária Código CONTAC
Preenchido pela

secretaria
Teórica

30
Prática
15

Total
45

Créditos
3

Tipo
OBT

Habilitação / Modalidade
Mestre em Ciências

Pré-requisito
Não

Área de Concentração: Enfermagem

EMENTA
Estudo dos aspectos históricos e conceituais da educação, com foco no processo de ensino e
aprendizagem, que envolve desde a concepção de processo educativo, as principais teorias
embasadoras da ação docente, bem como as aplicações no ensino na área da Saúde. Envolve aspectos
específicos da formação docente, desde aspectos do aprendiz, do professor, da gestão escolar e
estratégias para atuação. A avaliação como ponto estrutural do processo e o uso de tecnologias da
informação e da comunicação no ensino. Preparo do estudante para realização do Estágio de Iniciação
à Docência. A disciplina é um espaço/momento de consolidação de conhecimentos específicos,
pedagógicos e curriculares por parte dos alunos do Mestrado, por meio do desenvolvimento de
conteúdos teóricos da Ciência da Educação e da prática pedagógica.

OBJETIVOS
- Promover uma análise crítica do conhecimento produzido em educação para subsídio das práticas
pedagógicas atualmente adotadas, de forma a promover uma atuação docente qualificada e condizente
com a formação em nível Stricto Sensu em Saúde.
- Refletir sobre o conhecimento científico produzido no campo da educação e sua aplicação no ensino
em saúde.
- Identificar as principais características das teorias educacionais e práticas aplicadas ao ensino em
Saúde.
- Analisar os elementos dos processos de ensino e aprendizagem e propor estratégias para intervenção
nos diferentes níveis de formação em Saúde.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Práticas Pedagógicas em Saúde: contextualização histórica da formação em Saúde e os desafios para
a formação na pós-graduação.
- Abordagens do processo pedagógico: diferentes formas de analisar e promover o processo de
formação do estudante.
- Teorias educacionais e práticas aplicadas ao ensino em Saúde.
- Aplicação das teorias de aprendizagem à prática do cuidado em saúde.
- Aprendizagem significativa no contexto da saúde.
- Determinantes da aprendizagem.
- Estágios de desenvolvimento do aprendiz.
- Gestão escolar na formação de professores.
- Plano de aula: ferramenta na prática pedagógica.
- Estratégias de ensino e aprendizagem.
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- Metodologias ativas no ensino de saúde.
- Avaliação da Educação para a saúde.
- As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICS) aplicadas ao ensino em Saúde.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação consiste num processo de crescimento contínuo do aluno durante o decorrer da disciplina,
que pode envolver trabalhos individuais ou em grupos, intra e extraclasse, avaliações escritas,
pesquisas bibliográficas, frequência e participação em sala de aula, debates, apresentação de
seminários, análises críticas de textos, entre outros.
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