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Carga Horária: 45h  
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Ementa: 

A formação de docentes na área de educação para o ensino na saúde; Teoria e prática da 

aprendizagem baseada em problemas e uso de metodologias ativas no ensino superior; 

Vivência de cenários de aprendizagem significativos e problematizadores na construção 

do conhecimento.  

 

OBJETIVOS: -Vivenciar a docência no ensino superior através da imersão na prática 

da Aprendizagem Baseada em Problemas. Aplicar perspectivas teórico-metodológicas 

aos diferentes contextos de atuação do docente na área de saúde, tais como: tutorias, 

preceptoria, supervisão, avaliação cognitiva, avaliação de competências, habilidades e 

atitudes, avaliação somativa e formativa. -Estruturar cenários de aprendizagem 

significativos e problematizadores.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: - Perspectivas teórico-metodológicas da 

Aprendizagem Baseada em Problemas. - Estudo dos métodos de construção de casos e 

problemas. - Compreensão das especificidades da avaliação somativa e formativa. - 

Vivência de atividades de docência e tutorias (conhecimentos, habilidades e atitudes).  

 

METODOLOGIA E RECURSOS DIDÁTICOS APLICADOS: - Leitura e discussão de 

material teórico utilizando-se das metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: - Relatório da experiência advinda dos cenários de 

vivência durante o estágio de docência (individual); - Plano de ensino e aula prática 

(em dupla) 
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