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Faculdade de Ciências e Empreendedorismo - FACEMP 

Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Apresentação 

 

A proposta do Curso de Pós-graduação em Metodologias Ativas de Ensino-
Aprendizagem na Educação Superior é promover a formação continuada dos 
profissionais de educação, capacitando os professores da instituição segundo uma 
abordagem construtivista, por meio da articulação entre teoria e prática docente.  
Com isso, pretende-se estimular a reflexão crítica dos educadores acerca dos 
principais elementos da prática pedagógica e desenvolver suas capacidades 
educacionais contemplando as dimensões, fundamentos, ações educacionais e 
avaliação. Assim, as unidades educacionais foram pensadas vislumbrando o debate 
e a vivência de novas metodologias de ensino-aprendizagem para a educação 
superior no século XXI. 
 

Objetivo Geral 

 

Oferecer ao profissional uma atualização na formação dos professores em 

processos educacionais na educação superior, por meio de prática interdisciplinar 

em metodologias ativas de ensino-aprendizagem, com abordagem construtivista.  

 

A abordagem construtivista de educação possui como foco a interação entre o 

sujeito que aprende e o objeto de aprendizagem. O professor, nessa perspectiva, 

atua como mediador do processo de aprendizagem, considerando e valorizando as 

motivações e os conhecimentos prévios dos estudantes. Dessa forma, o ensino 

busca atender às necessidades de aprendizagem dos sujeitos aprendentes, que 

assumem uma postura ativa diante da forma e dos conteúdos de aprendizagem, 

construindo caminhos singulares nesse processo. 

 

Público-alvo 

 

Profissionais portadores de diploma de graduação em diversas áreas do 

conhecimento que tenham interesse em atuar na educação.  

Corpo Docente  

Composto predominantemente por mestres e doutores. 
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Metodologia de Ensino: O processo de ensino-aprendizagem proposto pelo curso 

está ancorado nas teorias interacionistas da educação, por meio da metodologia, na 

aprendizagem significativa, na integração teoria-prática e na dialogia. 

 

Informações Gerais 

Carga Horária: 360 horas 
 
Horário das aulas: As aulas acontecem aos sábados (nos períodos da manhã e 
tarde), quinzenalmente. 
 

*Os alunos poderão concluir em 12 meses com a entrega do TCC ou poderão 

entregar o TCC em até 3 meses após a conclusão das disciplinas.  

 

 

Matriz Curricular  

 

Módulo 1 – Formação Geral  

 

Currículo, Ensino e Aprendizagem 25 horas 

Competências Essenciais do Educador  25 horas 

Metodologia Ativas: Ensino e Aprendizagem  25 horas 

Relação Interpessoal: Educador-educando 25 horas 

 
Módulo 2 – Metodologias Ativas de Aprendizagem  

 

Espiral Construtivista de Ensino Aprendizagem 25 horas  

Aprendizagem Baseada em Problemas e Equipes  25 horas  

Portfólio reflexivo e Oficina de Trabalho 25 horas  

Processos avaliativos em Metodologias Ativas 25 horas  

 
Módulo 3 – Metodologias Ativas no Ensino Superior  

 

Política da Educação Superior  25 horas  

Formação do Facilitador no Ensino Superior 25 horas  

Andragogia: Ensino e Aprendizagem na Educação Superior 25 horas  

Tecnologias de Ensino: Aulas interativas e Ambiente Virtual 25 horas  

Trabalho de Conclusão de Curso 60 horas  

      

 


