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Ementa: 

Natureza das habilidades profissionais e seus componentes. Natureza da expertise 

profissional e fases de seu desenvolvimento. Conceitos de prática deliberada e prática 

reflexiva para a aquisição e desenvolvimento da expertise profissional.  

 

OBJETIVOS:  

 

Objetivo geral  

 

Capacitar adequadamente os estudantes do curso de mestrado profissional em educação 

para o ensino de graduação na área de saúde a fim de se apropriarem dos conceitos 

necessários para a compreensão das habilidades e da expertise profissionais.  

 

Objetivos específicos 

  

Domínio cognitivo: • Conhecer a natureza das habilidades profissionais e seus 

componentes. • Conhecer a natureza da expertise profissional, fases de seu 

desenvolvimento, evolução da pesquisa e avaliação neste campo. • Conceituar prática 

deliberada e prática reflexiva para a aquisição e desenvolvimento da expertise 

profissional. • Conhecer as diferentes ferramentas pedagógicas voltadas para o 

desenvolvimento da expertise profissional na área da saúde. • Reconhecer a necessidade 

de infraestrutura física e humana para o desenvolvimento da expertise, bem como os 

recursos necessários para a sua efetivação. • Conhecer os fundamentos teóricos do 

desenvolvimento da expertise profissional nos laboratórios, práticas com simulação, 



 

ambulatório, enfermaria, aulas teóricas, aprendizagem em pequenos grupos e ensino à 

distância. • Conhecer as estratégias disponíveis para incrementar o desenvolvimento da 

expertise profissional nos cenários de aprendizagem. • Conhecer as dificuldades 

potenciais relacionadas ao desenvolvimento da expertise profissional nos diferentes 

cenários de aprendizagem, bem como as medidas disponíveis para remediação. • 

Reconhecer a importância do feedback no contexto educacional para o processo de 

ensino-aprendizagem. • Discriminar as características de um feedback efetivo. • 

Analisar as habilidades constituintes das sessões de feedback (observação, preparação, 

condução e reflexão). • Saber aplicar o roteiro para a condução da sessão de feedback. • 

Relacionar conhecimento prévio sobre EAD com as práticas contemporâneas; • Discutir 

sobre os novos caminhos para Educação; • Discutir a importância das novas tecnologias 

da informação e comunicação na educação em saúde; • Aplicar as tecnologias 

emergentes no processo de ensino e aprendizagem; • Discutir sobre as novas habilidades 

docentes necessárias para enfrentar os desafios do amanhã; • Analisar os diferentes tipos 

de recursos midiáticos e sua aplicação na educação em saúde.  

 

Domínios psicomotor e afetivo: • Aplicar o conhecimento do desenvolvimento da 

expertise profissional nos diferentes cenários de aprendizagem. • Praticar a concepção e 

execução dos métodos de avaliação da expertise profissional: mini-CEX e OSCE. • 

Trabalhar em equipe no planejamento de atividades voltadas para o desenvolvimento da 

expertise profissional em diversos cenários de aprendizagem. • Promover um ambiente 

adequado para a sessão de feedback. • Aplicar técnicas de comunicação verbal e não 

verbal adequadas na sessão de feedback. • Conduzir efetivamente uma sessão de 

feedback • Responder adequadamente às diferentes reações durante uma sessão de 

feedback, mantendo imparcialidade durante todo o processo. • Refletir e promover 

reflexão sobre a efetividade do processo de feedback. • Desenvolver o julgamento 

crítico baseado em evidência bibliográfica dos métodos utilizados em um currículo para 

o desenvolvimento de expertise profissional. • Participar de atividades em grupo 

respeitando as opiniões dos colegas, dando e recebendo feedback. • Dar e receber 

feedback construtivo em discussões em grupos. • Empregar eficazmente recursos 

midiáticos como estratégia de ensinoaprendizagem. • Demonstrar habilidades de 

comunicação e apresentação oral. • Realizar todas as suas atividades de modo ético e 

profissional.  



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: • Expertise profissional e fases do seu 

desenvolvimento • Prática deliberada x Prática reflexiva • Cenário I: Ensino no 

laboratório de habilidades • Cenário II: Simulação em saúde • Cenário III: Ensino no 

ambulatório • Cenário IV: Ensino na enfermaria • Avaliação de habilidades e em 

diferentes cenários • Feedback em cenários clínicos e tutoriais • Cenário V: Habilidades 

docentes em EAD e TICs em educação  

 

METODOLOGIA E RECURSOS DIDÁTICOS APLICADOS: Para o desenvolvimento 

das atividades será adotada a Metodologia Ativa de ensino-aprendizagem. As atividades 

durante o módulo incluirão exposições, discussão em pequenos grupos, apresentação de 

trabalhos, visita e atividades práticas nos laboratórios de habilidades da FPS. Os textos, 

artigos, problemas e outros materiais a serem utilizados durante as atividades serão 

disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem da FPS (Tutoria on-line) para 

compartilhamento de informações e referências bibliográficas entre estudantes, 

docentes e coordenação do módulo (disciplina), bem como para o envio das tarefas.  

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: A avaliação formativa se dará durante todas as 

atividades do curso (oficinas, apresentações de tarefas, trabalhos em grupo, etc) e os 

estudantes receberão feedback referente à participação e desempenho. A avaliação 

somativa se dará através da composição de um documento (tarefa escrita). Para ser 

considerado aprovado no módulo o estudante deverá atingir a nota mínima de 6.0 

(satisfatório) numa escala de 0 a 10. Se a tarefa não atingir o mínimo esperado deverá 

ser refeita em prazo estipulado pela coordenadora do módulo. Os estudantes também 

avaliarão todas as atividades do módulo e os docentes em atividades específicas ao final 

do módulo, a fim de contribuir com possíveis melhorias do programa. 
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