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EMENTA DE DISCIPLINA: Didática do Ensino Superior SIGLA: DES 

Curso: Mestrado em Ciências Farmacêuticas 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Professora responsável: Cristina Sanches Giraud 

Nível: Pós-Graduação Obrigatório ou optativa: optativa 

Área de Concentração: Educação / Planejamento educacional, ensino-
aprendizagem, avaliação da aprendizagem. 

Pré-requisito: não há. 

CARGA HORÁRIA 

Teórica: 30 horas Prática: - Total: 30 Créditos: 2 

EMENTA 
O curso será desenvolvido, a partir da experiência do próprio grupo, na forma de debates, aulas expositivas 
e dialogadas e apresentação de técnicas de leitura e análises de texto sobre os temas: planejamento 
educacional, relação ensino-aprendizagem e avaliação da aprendizagem. 

OBJETIVOS 
Desenvolver um profissional com maior capacitação: (1) para avaliar e aprimorar sua relação com o aluno e 
com o conhecimento que pretende transmitir; (2) para propor e ministrar uma disciplina de graduação; (3) 
para utilizar técnicas adequadas para salas de aula, palestras, conferências, simpósios, mesas redondas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I - O ensino universitário e a sociedade: As finalidades da graduação; Funções do professor e sua 
identidade profissional; Identificação de pontos críticos do ensino superior;  
II - Planejamento de um curso;  
III - Métodos de ensino: elaboração e uso de material de ensino; técnicas de ensino para pequenos grupos 
(auxílio no aprendizado do aluno); ensino de técnicas e práticas de trabalho individual e em grupo; ensino a 
distância; técnicas para a avaliação do aprendizado;  
IV - Elaboração de palestras e apresentação de trabalhos científicos em simpósios, congressos e 
encontros científicos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Participação durante as aulas; Planejamento de um curso. 
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