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I. CARACTERIZAÇÃO 
PÚBLICO ALVO: Professores ingressantes na UFRN. 
PERÍODO: 1 a 16 de julho de 2010 
HORÁRIO: dias 1, 2, 5, 6, 7: das 8 às 11:30 horas; de 12 a 16: das 14 às 17:30 horas                    
CARGA HORÁRIA: 40 horas/aula 
LOCAL: Departamento de Enfermagem / UFRN ( Próximo ao Restaurante Universitário - RU ) 
EMENTA: O curso apresenta informações acerca da educação superior e da UFRN. Aborda 
conteúdos de caráter teórico-prático sobre o exercício da docência, com ênfase no planejamento, na 
execução, na avaliação do ensino e no processo de aprendizagem do estudante universitário nos 
cursos de graduação. 
 
II. OBJETIVOS – Os professores deverão: 

 Compreender o processo de planejamento, execução e avaliação dos componentes 
curriculares no contexto institucional da educação superior e dos projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação da UFRN. 

 Discutir alternativas pedagógicas para o exercício da docência e a melhoria da qualidade  do 
ensino de graduação na UFRN. 

 
III. TEMAS / CONTEÚDO 
Pedagogia universitária e tendências da formação docente. 
Cenários e perspectivas da UFRN. 
Atuação didática e postura profissional do professor. 
Avaliação institucional e da aprendizagem dos estudantes 
 
IV. METODOLOGIA: Serão desenvolvidas apresentações orais, utilizando-se material didático 
impresso e de multimídia. Durante as exposições, os participantes serão incentivados a fazer 
intervenções para tirar dúvidas, trocar experiências e complementar as informações. O tratamento 
dado aos conteúdos deve fundamentar e orientar a discussão sobre alternativas pedagógicas que 
facilitem a aprendizagem dos estudantes e contribuam para a melhoria do ensino de graduação. 
 
V. AVALIAÇÃO: Com base na compreensão de avaliação como parte do processo de 
aprendizagem do indivíduo e considerando a especificidade do curso, não será exigido trabalho 
específico para atribuição de notas. O aproveitamento dos participantes será avaliado por meio da 
freqüência e das atividades realizadas durante o curso. As Pró-Reitorias de Graduação e de 
Recursos Humanos emitirão certificado de participação aos professores, com freqüência integral no 
curso. 
VI. REFERÊNCIAS ( Distribuição no decorrer do curso )  
VII. CRONOGRAMA ( Distribuição no início do curso ) 
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