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Ementa Geral:
Aspectos teóricos e filosóficos da formação docente em enfermagem e saúde. Formação
crítica-reflexiva do docente. Concepções, pressupostos e tendências de ensino-aprendizagem.
Análise das políticas de educação. Avaliação no ensino. Integração ensino-serviço.

Objetivos:
Conhecer as bases teórico-conceituais da formação inicial e permanente do docente.
Refletir sobre o conhecimento base para o ensino e o Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (CPC).
Discutir sobre as competências para ensinar na saúde e na enfermagem
Refletir acerca das políticas de formação dos profissionais de saúde e de enfermagem, no Brasil

Conteúdo:
Políticas de formação de professores
Formação inicial e permanente do docente
Identidade docente
Incidentes críticos
Professor crítico-criativo-reflexivo
O aluno
Saberes docentes
Metodologias de ensino-aprendizagem

Metodologia:
A disciplina  será  desenvolvida  por  meio  de  aulas  invertidas,  seminários,  rodas  de  conversa,  leituras  e
discussões em grupo e outras dinâmicas apropriadas ao desenvolvimento dos conteúdos.
Os alunos serão coparticipes do processo ensino - aprendizagem e corresponsáveis por seu aproveitamento e
dos colegas.
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais por
aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavirus-COVID-19, em atenção à Portaria
MEC 544, de junho de 2020 e a resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEÚDO MÉTODO LEITURA RECOMENDADA

30/08 16:30 -
20:30

Apresen tação  dos  par t i c ipan tes ,
d iscussão  do  p lano  de  ensino  e
construção do professor

Roda de conversa Plano de ensino

06/09 16:30 -
20:30

Políticas de formação docente, inicial e
permanente

At iv idade  ass íncrona  -  le i tu ra  e
elaboração de mapas conceituais sobre o
tema.

1, 2, 3 e 4

13/09 16:30 -
21:30

Políticas de formação docente; Formação
inicial e permanente Flipped Classroom - Atividade síncrona 1, 2, 3 e 4

20/09 16:30 -
21:30

Identidade docente, Incidentes Críticos;
Professor Critico-Criativo, reflexivo.

Atividade assíncrona - Leitura de acordo
com  distribuição  dos  temas  -  Síntese
reflexiva  para  compartilhar  com  os

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.



colegas.

27/09 16:30 -
21:30

Identidade docente, Incidentes Críticos;
Professor Critico-Criativo, reflexivo.

Exposição dialogada - Roda de conversa
- Atividade síncrona 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

04/10 16:30 -
20:30

O  aluno  como  invenção:  o  sujeito
escolarizado

Atividade síncrona - dúvidas e destaques
dos textos lidos 14, 15, 16 e17.

18/10 16:30 -
21:30

Saberes docentes (Grupo 1 - Shulman,
Grupo 2 - Gauthier, Grupo 3 - Tardif)

Seminário - Atividade síncrona - preparo
dos seminários Ref. Complementares 1 e 4

25/10 16:30 -
21:30

Métodos  para  ensinar  ou  ensinar  com
método?

Exposição dialogada - Roda de conversa
- Atividade síncrona 18 e ref. complementares

08/11 16:30 -
21:30

Síntese das aprendizagens - Avaliação
da disciplina

Exposição dialogada - Roda de conversa
- Atividade síncrona Referências complementares 5 e 6

22/11 17:30 -
20:30

Saberes docentes (Grupo 4 – Pimenta e
Anastasiou, Grupo 5 - Perrenoud, Grupo
6 -

Seminário - Atividade síncrona Ref. complementares 2, 3 e 5

Avaliação:
a) Os alunos serão avaliados pela participação crítica e envolvimento nas atividades propostas, além da
preparação e apresentação de trabalho oral (seminário) e manuscrito reflexivo sobre o tema do seminário
realizado em grupo.
b) A primeira versão do manuscrito deverá ser entregue no dia da apresentação do seminário pelo grupo.
c) A disciplina e as professoras serão avaliadas em espaço aberto para esta atividade, através de depoimentos
e sugestões dos envolvidos na disciplina.
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