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APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto pedagógico apresenta os detalhes do curso de Especialização 

em Práticas Inovadoras em Educação no Ensino Superior, na modalidade Pós-Graduação 

Lato Sensu, referente à área de Educação – Tecnologia Educacional – Código 70804036 

da tabela de áreas de conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Este documento apresenta os pressupostos teóricos, 

metodológicos e didático-pedagógicos da formação continuada em pós-graduação, em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI) e com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI).  
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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

 

Nome do Curso: Especialização em Práticas Inovadoras em Educação no Ensino 

Superior (Pós-Graduação Lato Sensu). Atende às resoluções CNE/CES nº 1, de 08 de 

junho de 2007. 

Área e Sub-Área do Conhecimento: Tecnologia Educacional (7.08.04.03-6 - 

CAPES/CNPq). 

Atos Legais de Criação do Curso: Autorização da CTA da FACENE/RN. 

Carga Horária: 400 horas. 

Público Alvo: Destina-se aos portadores de Diploma de Graduação reconhecidos pelo 

MEC de licenciatura ou bacharelado de qualquer área do conhecimento. 

Forma de Oferta: Presencial. 

 

2. LOCALIZAÇÃO DO CURSO 

  

Endereço: Av. Presidente Dutra, 701, Alto de São Manoel, Mossoró RN CEP: 59.628-

000 

Telefone: (84) 3312-0143 

E-mail: posgraduacao@facenemossoro.com.br 

Secretaria: (84)3312-0143 

Ano de Início da Primeira Turma: 2022 

 

3. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

As Faculdades Nova Esperança são a concretização do desejo de uma família, 

liderada pela Sra. Kátia Maria Santiago Silveira, que percebeu a necessidade de investir 

na formação profissional na área de saúde na cidade de João Pessoa, Paraíba. Iniciou a 

realização desse desejo, em 13 de janeiro de 1999, quando foi inaugurada a Escola de 
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Enfermagem Nova Esperança, ao oferecer o Curso de Auxiliar de Enfermagem, e com o 

sucesso do curso, ampliando-o os serviços com o Curso Técnico de Enfermagem. 

A família Santiago Silveira tinha como propósito tornar a Escola de Enfermagem 

Nova Esperança uma das melhores escolas de enfermagem do Nordeste. Antes da 

conclusão da primeira turma do curso Auxiliar de Enfermagem, a família Santiago ousou 

em criar uma Faculdade de Enfermagem. Inspirada na fé que move seus princípios 

espirituais, a família, com o apoio de amigos, elaborou o projeto para a implantação da 

FACENE. 

Em 04 de julho de 2001, a Faculdade de Enfermagem Nova Esperança – FACENE 

com sede em João Pessoa foi credenciada mediante a Portaria n°1374 do Ministério da 

Educação. Frente ao desejo e comprometimento com a formação de profissionais 

qualificados na área de saúde, a instituição foi estendida à cidade de Mossoró/RN, 

surgindo a FACENE/RN. Trazendo para o Rio Grande do Norte a experiência de estar há 

20 anos no mercado sendo referência na formação profissional na área da saúde, com todo 

o aporte técnico, físico e humano proporcionando conforto e qualidade aos alunos e 

demais profissionais que fazem as instituições. Atualmente a FACENE/RN contribui para 

a formação de profissionais competentes, capacitados e comprometidos com o bem estar 

do ser humano. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

No ensino superior, com as mudanças globais e o avanço das tecnologias, 

atualmente se faz necessária uma inovação na forma de ensinar e motivar o interesse dos 

estudantes universitários em aprender. Nesse sentido, as universidades estão percebendo 

a necessidade de reformas curriculares na pretensão de atender às demandas da sociedade, 

identificando que inovações são necessárias ao ensino superior para garantir um 

engajamento acadêmico seja maior na sua instituição de ensino.  

A implementação da inovação depende de um trabalho coletivo envolvendo 

gestão, professores e estudantes por meio das dimensões pedagógica, política, 

administrativa e financeira. Para inovar é preciso compreender o que é inovação e quais 

os impactos dela no processo de ensino e aprendizagem, isso porque inovar vai além da 

inserção de tecnologias e infraestrutura da instituição, onde a aula universitária precisa 
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ser dinâmica e atrativa para o estudante, para que ele tenha o engajamento estudantil com 

o ensino.  

5. OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

  

O curso de Especialização em Práticas Inovadoras no Ensino Superior tem como 

objetivo geral:  Capacitar profissionais frente aos desafios enfrentados em sala de aula 

com foco na aplicabilidade de inovações educacionais para o processo de ensino-

aprendizagem. Como objetivos específicos:  

● Proporcionar a atualização do conhecimento técnico-científico de 

docentes sobre condutas realizadas em sala de aula;  

● Contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem do docente 

em sala de aula;   

● Compreender a importância da utilização de novos recursos como 

auxiliares no êxito do processo de ensino-aprendizagem dos discentes;   

● Problematizar a necessidade do conhecimento das diretrizes curriculares 

com foco nas competências e habilidades em sala de aula.   

 

6. REQUISITOS DE INGRESSO 

 

O curso de Especialização em Tecnologias em Práticas Inovadoras em Educação 

no Ensino Superior destina-se aos portadores de Diploma de Graduação reconhecidos 

pelo MEC de licenciatura ou bacharelado de qualquer área do conhecimento. 

Com o objetivo de democratizar o acesso ao Curso, 50% (cinquenta por cento) 

das vagas oferecidas serão destinadas ao público externo e as outras vagas serão 

destinadas aos docentes da FACENE/RN. 

 

● Número mínimo de vagas: 25. 

● Número máximo de vagas: 50. 

 

7. CONCEPÇÃO DO CURSO E PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

A FACENE/RN sempre preocupada com a realidade vivenciada no cotidiano em 

sala de aula pensou em reformular a conduta docente através da oferta da especialização. 
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Através dela o professor pode transformar suas aulas em processos contínuos de 

comunicação e pesquisa, construindo o conhecimento entre o professor-aluno.  

Ao concluir o curso, o profissional egresso do Curso de Pós-Graduação “Lato 

Sensu” em Práticas Inovadoras em Educação no Ensino Superior será capaz de:   

●       Usar os novos recursos como subsídio pedagógico na exposição das 

aulas;  

●       Identificar a usabilidade e aplicabilidade de cada recurso educacional 

seja ela impresso, audiovisual, multimídia ou web disponível;  

●       Trazer melhorias ao desempenho acadêmico do seu alunado através 

uso das inovações pedagógicas; 

●       Desenvolver o senso de pesquisa nos seus alunos em busca de novos 

conhecimentos;  

●       Incentivar os alunos ao uso das novas tecnologias educacionais como 

forma de difusão de suas atividades pedagógicas. 

 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

8.1. ESTRUTURA CURRICULAR 

A estrutura curricular do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas 

Inovadoras em Educação no Ensino Superior na modalidade presencial observa as 

determinações legais presentes na resolução CNE/CES nº 1, de 08 de junho de 2007.  

O curso está organizado por disciplinas-módulos, com uma carga-horária total de 

400 horas, sendo 360 horas destinadas às disciplinas e 40 horas a um trabalho de 

conclusão do curso ou monografia. O Quadro 1 descreve a listagem de disciplinas do 

curso e o Anexo I apresenta as ementas e programas.  

 

MÓDULOS 
Carga Horária 

(horas) 

MÓDULO I 

Criatividade e Inovação na Educação 20 

Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento 20 
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Processos Cognitivos e Andragogia  20 

Problemas e Dificuldades de Aprendizagem 20 

Gestão do Conhecimento e de Sala de Aula 20 

Competências Docentes no Ensino Superior 20 

Planejamento e organização de mídia para educação 20 

MÓDULO II 

Planejamento e Didática 20 

Aprendizagem Baseada em Competências 20 

Metodologias Ativas e Inovadoras 20 

Games e Gamificação na Educação  20 

Avaliação da Aprendizagem no Ensino Superior  20 

Metodologias Analíticas e o Uso de Evidências na Educação 20 

Planejamento e organização de material didático para educação 20 

MÓDULO III 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Superior 20 

Educação à Distância e Ensino Remoto 20 

Metodologia do Trabalho Científico  20 

Laboratório De Metodologias E Práticas Educacionais 20 

Trabalho de Conclusão de Curso 40 
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8.2. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC compreende a realização de um estudo 

de pesquisa teórico ou teórico-empírico que será desenvolvido individualmente, no 

decorrer do curso. Esse trabalho deve expressar os processos de ensino-aprendizagem 

realizados ao longo do curso, o desempenho pessoal do estudante e o envolvimento do 

professor-orientador no projeto de investigação do estudante. São consideradas produções 

acadêmicas de TCC para o curso em Práticas Inovadoras em Educação no Ensino 

Superior:  Desenvolvimento de Material Didático, Capítulo de Livro ou Artigo a ser 

publicado em revista ou periódico, com ISSN e DOI. Desde o início do curso, haverá um 

grupo de professores-orientadores responsáveis pela orientação do Trabalho de 

Conclusão de Curso, que será examinado por três professores, sendo dois integrantes do 

corpo docente do curso e outro, convidado externo. O TCC será apresentado a uma banca 

examinadora composta pelo professor orientador e mais dois componentes, podendo ser 

convidado, para compor essa banca, um profissional externo de reconhecida experiência 

profissional na área de desenvolvimento do objeto de estudo. A avaliação do TCC terá 

em vista os critérios de:  

● Domínio do conteúdo;  

● Linguagem (adequação, clareza);  

● Postura;  

● Interação;  

● Nível de participação e envolvimento;  

● Material Didático (recursos utilizados e roteiro de apresentação).  

 

Será atribuída ao TCC uma pontuação entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez) e será 

considerado aprovado o aluno que obtiver nota mínima de 6,0 (seis) pontos em 

apresentação individual à banca examinadora. Nos casos em que haja necessidade de 

correções sugeridas pela banca examinadora, o aluno deverá realizá-las e entregar no 

prazo de 1 (um) mês, a nova versão ao Coordenador do Curso. Se o estudante não obtiver 

a nota mínima de aprovação, fará uma reescritura do trabalho, seguindo as orientações do 

professor orientador. Além disso, ao final de cada turma poderá ocorrer um colóquio para 

apresentação e compartilhamento do conhecimento advindo da confecção do material.  
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8.3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Constituem-se como atividades complementares ao Curso de Especialização em  

Práticas Inovadoras em Educação no Ensino Superior, a participação dos estudantes e 

professores em eventos científicos, visitas técnicas junto a organizações e entidades 

públicas, desenvolvimento de estudos de caso, realização de workshops e colóquios sobre 

temáticas específicas; produção de artigos científicos e publicação em revistas digitais e 

impressas, participação em listas de discussão virtual destinadas a fomentar as trocas de 

experiências e conhecimentos entre professores estudantes e professores do curso e 

participação em atividades de extensão universitária e de oficinas temáticas.  

 

8.4. DIRETRIZES CURRICULARES E PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Este projeto pedagógico do Curso de Especialização em Práticas Inovadoras em 

Educação no Ensino Superior caracteriza como expressão coletiva, devendo ser avaliado 

periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, apoiados por uma comissão 

avaliadora com competência para a referida prática pedagógica. Qualquer alteração deve 

ser vista sempre que se verificar, mediante avaliações sistemáticas anuais, defasagem 

entre perfil de conclusão do curso, objetivos e organização curricular frente às exigências 

decorrentes das transformações científicas, tecnológicas, sociais e culturais. Entretanto, 

as possíveis alterações poderão ser efetivadas mediante solicitação aos conselhos 

competentes.  

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que subsidiam a organização, 

definidos neste projeto pedagógico de curso, nos quais a relação teoria-prática é o 

princípio fundamental associado à estrutura curricular do curso, conduzem a um fazer 

pedagógico, em que atividades como práticas interdisciplinares, seminários, oficinas, 

visitas técnicas e desenvolvimento de projetos, entre outros, estão presentes durante os 

períodos letivos. Um indicador importante é a queda nos índices de evasão quando se 

dispõe de ambientes de estudo, nos quais os estudantes podem contar com uma 

infraestrutura de atendimento e local para estudos, além de orientação e apoio efetivo dos 

tutores. Poderão ser realizadas aulas presenciais ou via videoconferência, estudos 

individuais ou em grupo, avaliações presenciais de conteúdo e avaliação institucional. 
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Para dar suporte a esse processo ensino-aprendizagem a infraestrutura da IES conta com 

sala e equipamentos necessários para o pleno funcionamento. Dessa forma, considera-se 

a aprendizagem como processo de construção de conhecimento, em que partindo dos 

conhecimentos prévios dos alunos, os professores assumem um fundamental papel de 

mediação, idealizando estratégias de ensino de maneira que a partir da articulação entre 

o conhecimento do senso comum e o conhecimento escolar, o aluno possa desenvolver 

suas percepções e convicções acerca dos processos sociais e de trabalho, construindo-se 

como pessoas e profissionais com responsabilidade ética, técnica e política em todos os 

contextos de atuação. Neste sentido, a avaliação da aprendizagem assume dimensões mais 

amplas, ultrapassando a perspectiva da mera aplicação de provas e testes para assumir 

uma prática diagnóstica e processual com ênfase nos aspectos qualitativos. 

 

8.5. INDICADORES METODOLÓGICOS 

 

As disciplinas/módulos serão trabalhadas numa perspectiva interdisciplinar, 

visando à articulação entre diferentes áreas de conhecimentos e buscando a 

ressignificação dos conteúdos através da contextualização com o meio ambiente e a 

realidade social, tendo como proposta central a unidade entre teoria e prática. 

Também, o curso incentivará a participação do aluno em atividades 

complementares tais como: participação em eventos e atividades acadêmico-científico-

culturais oferecidos tanto pela IES quanto por outras entidades ligadas ao ensino.  

 

9. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Os seguintes indicadores de desempenho deverão ser seguidos na oferta do 

curso:   

● Número máximo de estudantes da turma: 50.   

● Índice máximo de evasão admitido: 15%.   

● Produção científica: produção mínima de um artigo por professor/ano, e 

ao final do curso, os estudantes deverão elaborar um trabalho de 

conclusão de curso e apresentá-lo a uma banca examinadora.   

● Média mínima de desempenho dos estudantes: 60%.   
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● Número mínimo de estudantes para manutenção da turma: 75% do 

número total de estudantes que iniciaram o curso. 

 

 

10. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem do Curso de Especialização 

em Práticas Inovadoras em Educação no Ensino Superior deve ter como parâmetros os 

princípios do Projeto Político-Pedagógico, a função social e os objetivos gerais e 

específicos da FACENE/RN, além de seguir os objetivos deste curso.  

A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e cumulativa. Por 

sua vez, deve ocorrer de forma integrada no processo ensino-aprendizagem do curso. Tem 

como âncora conceitual assumir as funções diagnóstica, formativa e somativa. Essa 

concepção deve ser utilizada como princípio para a tomada de consciência das 

dificuldades, conquistas e possibilidades e que funcione como instrumento colaborador 

na verificação da aprendizagem, dos avanços e dos recuos no processo. Tal prática 

avaliativa considera o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. No 

processo de avaliação está prevista a utilização de instrumentos avaliativos que poderão 

ser utilizados no decorrer do curso, como: estudos dirigidos, provas, seminários, estudos 

de caso, elaboração de papers, dentre outros que contribuam para o aprofundamento dos 

conhecimentos da área. As atividades realizadas (atividades didáticas de cada disciplina, 

módulos ou unidades de ensino aprendizagem centrados na autoaprendizagem) serão 

avaliadas presencialmente.  

Considerando a Organização Didática da IES será considerado aprovado, o 

estudante que obtiver 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária 

prevista nas atividades presenciais obrigatórias para as disciplinas/módulos do curso que 

deverão ser confirmadas mediante controle de frequência e, no mínimo, nota 6,0 (seis) de 

aproveitamento no final de cada módulo.  
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11. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DE 

CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 

No âmbito deste projeto pedagógico de curso, compreende-se o aproveitamento 

de estudos como a possibilidade de aproveitamento de disciplinas estudadas em outro 

curso superior de pós-graduação; e a certificação de conhecimentos como a possibilidade 

de certificação de saberes adquiridos através de experiências previamente vivenciadas, 

inclusive fora do ambiente escolar, com o fim de alcançar a dispensa de disciplinas 

integrantes da matriz curricular do curso, por meio de uma avaliação teórica ou teórico 

prática, conforme as características da disciplina a ser realizada presencialmente no 

campus.  

Os aspectos operacionais relativos ao aproveitamento de estudos e à certificação 

de conhecimentos, adquiridos através de experiências vivenciadas previamente ao início 

do curso, são tratados pela Coordenação do Curso. 

 

12. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, SALAS DE AULA E TECNOLOGIA 

 

A infraestrutura física acompanha o processo de desenvolvimento e expansão da 

FACENE/RN. As instalações, destinadas às atividades acadêmico-administrativas, são 

compatíveis com o número de usuários, contando com acústica, iluminação, ventilação e 

mobiliário adequados às atividades acadêmicas e pedagógicas. As instalações são 

adequadas às condições de acesso para pessoas com deficiências, sendo que os prédios 

contam com rampas e instalações sanitárias apropriadas.  

O campus universitário da FACENE/RN está localizado em Mossoró - RN, na 

Avenida Presidente Dutra, nº 701, Alto de São Manoel, CEP: 59628-000. O acesso às 

suas instalações pode ser feito através da BR-304, na altura da subida do Alto de São 

Manoel, sentido Bairro Centro/Alto de São Manoel ou através do girador do Bairro 

Liberdade II, sentido Alto de São Manoel. As possibilidades de acesso são fáceis nos dois 

sentidos: para o centro de Mossoró no sentido Campus, ou para a saída da cidade (sentido 

Natal) em direção ao Campus.  

O PDI define políticas e programas que visam a melhoria contínua da 

infraestrutura e a projeção de aquisições futuras de novos equipamentos e softwares, de 

modo a manter laboratórios, salas de aulas e espaço administrativo sempre atualizados. 
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Os planos de metas anuais garantem os recursos necessários para o atendimento das 

prioridades. A IES conta com serviço próprio para constante manutenção e conservação 

das instalações físicas e equipamentos; apoio logístico para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas, serviços de reserva e distribuição de equipamentos de informática, 

audiovisuais e multimídia, de organização e reprodução de materiais didáticos e 

transporte para as atividades de campo.  

As edificações do centro de ensino da FACENE/RN facilitam e qualificam as 

atividades pedagógicas dos cursos. Os ambientes são climatizados e espaçosos, 

permitindo excelente acomodação e circulação dos estudantes. Os blocos em atividade 

reúnem beleza e funcionalidade, apresentando layout desenvolvido para oferecer todos os 

recursos necessários, viabilizar e facilitar a boa formação dos alunos. De maneira geral, 

a FACENE/RN conta com dois blocos de instalações físicas, denominados de Bloco A e 

Bloco B. Esses blocos contam com infraestrutura acadêmica, pedagógica e administrativa 

tais como salas de aulas, coordenações, setores acadêmicos, laboratórios, secretarias, 

além de outros departamentos.  

 

12.1. BIBLIOTECA 

 

O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que 

garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. 

O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos 

conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das Unidades 

Curriculares.  

O acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos 

especializados que suplementam o conteúdo administrado nas UC. O acervo é gerenciado 

de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de acesso mais 

demandadas, sendo adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço. 

A Biblioteca Sant’Ana, pertencente à FACENE/RN, está diretamente vinculada à sua 

Diretoria e se constitui no órgão central de suporte aos planos e programas acadêmicos 

dessa Instituição, de estímulo ao ensino, à extensão e à pesquisa bibliográfica, científica 

e tecnológica. Para cumprir a sua missão de promover o acesso, a recuperação e a 

transferência de informações para toda a comunidade universitária e geral, de forma ágil, 

atualizada e qualificada, visando contribuir para a formação profissional integral do 
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cidadão, e desta forma colaborar com o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural 

da sociedade, a Biblioteca possui estrutura física adequada, acervo de livros, periódicos e 

multimeios atualizados, acesso à internet e base de dados, além de oferecer vários serviços 

e moderno sistema automatizado de gerenciamento de bibliotecas.  

A área da biblioteca constitui-se no laboratório de informática com 40,7 m²; sala 

de estudos em grupo e pesquisa com 56,51 m²; cabines de estudo com 26,38 m²; sala de 

consultas com 79,86 m²; hall da biblioteca com 64,51 m² e o acervo com 139,31 m² 

quadrados abrigando a sala do acervo geral, seção de multimeios, periódicos e livros de 

consulta, laboratório de informática e cabines para estudo em grupo ou individual. São 

14 cabines individuais, com cadeias acolchoadas e 3 computadores; 7 cabines para estudo 

em grupo e tutoria com mesas redondas, quadradas, cadeiras acolchoadas, quadro branco 

e 3 computadores; 6 mesas quadradas, no acevo, com 2 cadeias cada; 9 mesas redondas, 

na sala de consulta, com 4 cadeiras cada e 8 mesas de estudo em grupo sendo 5 redondas 

e 3 quadradas, tendo 4 computadores na sala de estudo em grupo e pesquisa. O laboratório 

de informática, como descrito anteriormente, representa mais um recurso de pesquisa para 

o aluno contendo 29 notebooks, 1 computador, 1 data show e 1 quando branco.  

A área destinada ao acervo constitui um espaço amplo, que também aloja uma 

área para estudo. Todos os móveis e equipamentos possibilitam o bem-estar da 

comunidade acadêmica. O acervo da Biblioteca da FACENE/RN tem sido 

progressivamente aumentado, valorizado e atualizado, considerando a intenção em 

oferecer aos alunos um serviço de qualidade e que possa ser instrumento balizador em 

sua formação profissional. São adquiridos novos livros a cada semestre que se inicia, 

obedecendo aos critérios da política de desenvolvimento de coleções. Atualmente seu 

acervo é composto por cerca de 11.519 livros. 

A seção de periódicos é composta por revistas científicas nacionais e 

internacionais, e também jornais e revistas não científicas. O acervo de periódicos contém 

aproximadamente 90 títulos. Alguns dos periódicos científicos disponibilizam o seu 

acesso digital on-line. Em seus terminais e no laboratório de informática I, é possibilitado 

ao aluno o acesso às seguintes bases de dados:   

● Portal CAPES;   

● BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde;   

● LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde;   
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● MEDLINE - Literatura Internacional em Ciências da Saúde;   

● COCHRANE - Revisões Sistemáticas da Colaboração Cochrane;   

● SciELO - Scientific Electronic Library Online;   

● Catálogo de Revistas da Biblioteca Virtual de Saúde Pública;   

● PUBLISES – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo;   

● ADOLEC - Saúde na Adolescência;   

● BBO - Bibliografia Brasileira de Odontologia;   

● BDENF - Base de Dados de Enfermagem;   

● DESASTRES - Acervo do Centro de Documentação de Desastres;   

● HISA - História da Saúde Pública na América Latina e Caribe;   

● HOMEOINDEX - Bibliografia Brasileira de Homeopatia;   

● LEYES - Legislação Básica de Saúde da América Latina e Caribe;   

● MEDCARIB - Literatura do Caribe em Ciências da Saúde;   

● REPIDISCA - Literatura em Engenharia Sanitária e Ciências do 

Ambiente;   

● Banco de Teses de Psiquiatria – Escola Paulista de Medicina;   

● NLM - Base de referência bibliográfica internacional na área de Ciências 

da Saúde;   

● Saber - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP;   

● Dedalus - Banco de Dados Bibliográficos da USP; 

● Prossiga - Base de dados brasileiras nas diversas áreas do conhecimento;   

● Eric - Base de dados internacional com referências bibliográficas e 

resumos na área de educação.   

● Findarticles - Base de dados contendo mais de 3 milhões de artigos nas 

diversas áreas do conhecimento;   

● Ingenta - Base contendo, referência bibliográfica, resumo e textos 

completos de cerca de 20.000 publicações nas diversas áreas do 

conhecimento;   

● BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, disponível através do 

IBICT.  

 

Visando a uma melhor qualidade na prestação de seu papel, a Biblioteca 

disponibiliza, de forma ágil, seus produtos e serviços, objetivando, com qualidade, a 
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satisfação de seus usuários. Através da adoção de uma política de atualização e expansão 

do acervo, foi possível estabelecer e implementar diretrizes para aquisição de novos 

títulos, de maneira técnica e sob critérios acadêmicos, atendendo, assim, às áreas de 

ensino, pesquisa e extensão. Para a aquisição de novos títulos, é adotada a seguinte 

sistemática:  Identificação de novos títulos referentes à bibliografia básica das disciplinas 

do Curso;  Renovação sistemática das assinaturas de periódicos;  Identificação de títulos 

inexistentes ou com número insuficiente de exemplares;  Indicação de novos livros, 

assinatura de periódicos técnicos pelos professores;  Indicação de novos livros pelos 

discentes;  Relação para compra (considerando-se, entretanto, que alguns títulos não estão 

mais sendo editados, procedem-se às substituições através de novas indicações dos 

professores);  Aquisição de, pelo menos, 1 exemplar de cada título da bibliografia básica, 

por grupo de 4 alunos. A organização do acervo é feita de acordo com a CDU 

(Classificação Decimal Universal), juntamente com o número de Cutter, que forma o 

número de chamadas que permite a organização e, posteriormente, a busca dos livros nas 

estantes.  

 

13. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

O Corpo Docente é constituído por todos os professores permanentes da 

FACENE/RN e que tenham sido admitidos conforme as normas estabelecidas pela 

faculdade. Os professores são contratados pela Entidade Mantenedora, conforme as 

normas do Regulamento da Carreira Docente, aprovadas pelo Conselho Superior e 

referendadas pela Entidade Mantenedora, e segundo o regime das leis trabalhistas, na 

forma seguinte:  

● Professores integrados no Quadro de Carreira Docente;  

● Professores Visitantes ou Colaboradores.  

A Faculdade tem procurado contratar preferencialmente profissionais com 

doutorado ou mestrado concluídos ou em andamento, mas leva em conta, também, a 

experiência profissional e a produção científica dos candidatos.  

O Plano de Carreira do Magistério Superior da faculdade prevê condições para a 

qualificação docente. Este poderá afastar-se das funções para participar de congressos, 

reuniões relacionadas à sua atividade técnica ou docente e, ainda, cursar programas de 

Mestrado e Doutorado, podendo receber ajuda financeira da Entidade Mantenedora.  
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Projeta-se investir recursos para incentivar a capacitação do docente com 

estimativa de que 10% de seus professores por biênio se vinculam aos programas de pós-

graduação stricto sensu. A faculdade, com vistas ao atendimento das necessidades gerais 

e específicas de seu corpo docente, executa, com regularidade, atividades programadas 

para esse fim, como reuniões técnicas de natureza pedagógica. 

No início de cada semestre a coordenação do curso e a Diretoria da Faculdade 

programam uma Semana/Encontro Pedagógico, objetivando o planejamento didático-

pedagógico com o corpo docente. Nesta semana são feitas todas as orientações 

acadêmicas, de questões de procedimentos adotados na rotina acadêmica, discussão e 

aprovação dos planos de ensino, de minicurso, da semana acadêmica, de metodologia do 

ensino e de avaliação.  

Cada docente deverá expor na primeira aula o programa de ensino a ser ministrado 

no ano letivo, assim como a bibliografia básica e o livro texto a ser adotado. Também 

explana ao corpo discente como será a sua metodologia de ensino e os seus critérios de 

avaliação, conforme o seu Plano de Ensino aprovado em reunião do colegiado. Durante 

o semestre há um acompanhamento pedagógico da atuação do docente pelo coordenador 

de curso, com a avaliação ao final de cada semestre. Os docentes do curso devem estar 

em constante adaptação às necessidades pedagógicas de cada turma, assim como às 

necessidades individuais de cada aluno. O corpo docente tem como prioridade 

intermediar o processo ensino-aprendizagem adotando recursos técnicos para agir como 

facilitador e mediador do processo ensino aprendizagem. São atribuições do professor no 

exercício de suas atividades acadêmicas as ações relacionadas com o componente 

curricular:  

● Realizar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 

● Abster-se da defesa de ideias ou princípios contrários à democracia;  

● Comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que 

solicitado ou para aplicação de exames;  

● Participar, quando convocado, dos processos seletivos de admissão;  

● Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento.  

O corpo docente estabelecido por termo de compromisso com a Instituição para 

compor o quadro de Professores do curso de Especialização em Práticas Inovadoas em 

Educação no Ensino Superior é composto, prioritariamente, por mestres e doutores, o que 
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demonstra a preocupação da faculdade com a qualidade do ensino a ser oferecido aos 

nossos alunos. 

 

14. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

A duração total do curso será de 18 meses (03 semestres). O estudante terá como 

prazo máximo para conclusão do curso até seis meses além do tempo de duração normal. 

Os estudantes que integralizaram todas as disciplinas previstas na matriz curricular deste 

Curso, mas deixarem de cumprir com o componente curricular do TCC até o período de 

prorrogação, será concedida, pela integralização das disciplinas cursadas, a certificação 

PARCIAL, sendo conferido o Certificado de Curso de Aperfeiçoamento em Práticas 

Inovadoras em Educação no Ensino Superior, sendo subtraída a carga horária total do 

TCC. Após a integralização das disciplinas que compõem o Curso de Especialização em 

Práticas Inovadoras em Educação no Ensino Superior, Pós-Graduação Lato Sensu, na 

modalidade presencial e da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, será conferido ao 

egresso o Certificado de Especialista em Práticas Inovadoras em Educação no Ensino 

Superior. Os casos específicos serão analisados pela Coordenação do Curso e Direção da 

IES.  

15. COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

● Coordenadora: Louise Helena de Freitas Ribeiro 

● Graduada em Biotecnologia (UFERSA); 

● Mestra em Biotecnologia de Recursos Naturais (UFC); 

● Especialista em EAD e as Novas Tecnologias Educacionais (Unicesumar); 

● Doutorado em Ciências Fisiológicas (UERN) - em andamento. 

e-mail: louise@facenemossoro.com.br; 

 

● Vice-Coordenador: Geovan Figueirêdo de Sá Filho 

● Graduado em Ecologia (UFERSA); 

● Mestre em Ecologia e Conservação (UFERSA); 

● Doutor em Psicobiologia (UFRN); 

● Especialização em Tecnologias Educacionais e EAD (IFRN) - em andamento. 

e-mail: geovan@facenemossoro.com.br; 

mailto:livia@facenemossoro.com.br
mailto:geovan@facenemossoro.com.br
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ANEXO I - EMENTAS E PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

PRIMEIRO SEMESTRE: 

 

● Criatividade e Inovação na Educação - 20h 

 

EMENTA: Criatividade e inovação, conceitos, modelos e teorias. O social e o individual 

na criatividade. Diferentes formas de expressão da criatividade. As barreiras à 

criatividade e suas formas de superação. a criatividade do aluno e a criatividade do 

professor: estratégias e ações para seu desenvolvimento. A inovação nas instituições 

educativas: tipos e níveis. Resistências e obstáculos à inovação.  

 

● Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento - 20h 

 

EMENTA: Desenvolvimento e aprendizagem: conceitos e teorias. Teorias da 

Aprendizagem. Fatores fundamentais do desenvolvimento nas diferentes dimensões da 

vida escolar, cognitiva, emocional, social e física. Conhecimento sobre os aspectos 

psicológicos subjacentes às práticas educativas desenvolvidas na aprendizagem da 

criança, adolescente e adulto. 

 

● Processos Cognitivos e Andragogia - 20h 

 

EMENTA:  Introdução aos Processos Cognitivos. Aspectos Neurológicos do 

Desenvolvimento Cognitivo. Processos Cognitivos do Indivíduo Adulto. Andragogia. 

Andragogia no Ensino Superior. 

 

● Problemas e Dificuldades de Aprendizagem - 20h 
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EMENTA: Conceituação e classificação das dificuldades de aprendizagem. Fatores 

associados às dificuldades de aprendizagem: contexto social, fatores intra-escolares, 

relação professor aluno, fatores pessoais. Delimitações entre transtornos do 

desenvolvimento, comportamento e dificuldades de aprendizagem. Impactos 

psicossociais das dificuldades de aprendizagem. 

 

● Gestão do Conhecimento e de Sala de Aula - 20h 

 

EMENTA: Saberes e perspectivas conceituais e empíricas das práticas educativas. 

Reflexão e engajamento crítico em relação a novas formas de ensinar e aprender. 

Relacionamento Interpessoal. Organização da Coletividade. Gerenciando o 

conhecimento. Problematização de questões reais dos processos de ensino-aprendizagem 

vividos pelos alunos. 

 

● Competências Docentes no Ensino Superior - 20h 

 

EMENTA: O perfil do professor mediador. O aluno como centro da aprendizagem. 

Ensinar em situações de crise. Organização e direção de situações de aprendizagem. 

Verificação da progressão da aprendizagem. Desenvolvimento de dispositivos de 

diferenciação frente aos alunos com necessidades educacionais adaptadas. Administração 

de crises e conflitos dentro e fora da sala de aula. Participação administrativa na IES. 

Inserção das TICs no processo de aprendizagem. Auto-administração da formação 

continuada e permanente. 

 

 Planejamento e Organização de Mídia para a Educação - 20h 

EMENTA: Conceitos gerais relacionados com mídia audiovisual educacional; Recursos 

tecnológicos, infraestruturas e humanamos relacionados com a produção de mídia 

audiovisual para fins educacionais; Introdução à produção de mídia audiovisual; 

Roteirização e Projeto de vídeo. 
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SEGUNDO SEMESTRE: 

● Planejamento e Didática - 20h 

 

EMENTA: O papel da Didática na formação do educador. Formação e identidade 

docente. O cotidiano docente e o projeto político-pedagógico. Tendências pedagógicas 

da prática docente. O planejamento e a organização do processo ensino aprendizagem. 

Ensino e avaliação baseado nas diretrizes curriculares. 

 

● Aprendizagem Baseada em Competências - 20h 

 

EMENTA: Postura metodológica da ação pedagógica do docente para a construção de 

competências. Avaliação por competências no contexto interdisciplinar do ensino. 

 

● Metodologias Ativas e Inovadoras - 20h 

 

EMENTA: Educação 4.0. Fundamentos de aprendizagem ativa. Aprendizagem 

significativa. Metodologias ativas. Metodologias imersivas. Metodologias ágeis.  

 

● Games e Gamificação na Educação - 20h 

 

EMENTA: Relação jogos, educação e sociedade. Principais plataformas de gamificação 

utilizadas. Gamificação como estratégia de ensino e aprendizagem em currículo por 

competências. Compartilhando experiências de aprendizagem engajadoras através da 

gamificação. 

 

● Avaliação da Aprendizagem no Ensino Superior - 20h 

 

EMENTA: Avaliação e Processo de Ensino e Aprendizagem. Atores envolvidos na 

avaliação: instituição, professores e alunos. Diferentes modalidades de avaliação. 

Planejamento da avaliação. Construção de itens avaliativos. A importância do feedback 

avaliativo na construção do saber. 
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● Metodologias analíticas e o uso de Evidências na Educação - 20h 

 

EMENTA: A ciência e mineração dos dados educacionais. Analítica institucional e de 

aprendizagem. Visualização de dados e informações. Análise de dados do ENADE. Teste 

de Progresso como subsídio informacional aos Núcleos Docentes Estruturantes. 

Aprendizagem adaptativa. Inteligência Artificial. Computação Cognitiva. Machine 

Learning. Práticas em sala de aula baseada em evidências. 

 

● Planejamento e Organização de Material Didático para Educação - 20h 

 

EMENTA: Conceitos gerais relacionados com material didático educacional; Recursos 

tecnológicos, infraestruturas e humanamos relacionados com a produção de material 

didático para fins educacionais; Introdução à produção de materiais didáticos (mídia 

escrita); Roteirização e Projeto de e-book. 

 

 

TERCEIRO SEMESTRE: 

● Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Superior - 20h 

 

EMENTA: As tecnologias da Informação e da Comunicação e as Bases da Psicologia da 

Aprendizagem. Mídia, cultura e subjetividade. Tecnologias, mediação e tutoria. As novas 

tecnologias da comunicação e informação. Tecnologias Livres. Relações presentes na 

comunicação e educação na sociedade contemporânea. A influência da TV nos processos 

educacionais. Hipermídia e Educação. 

 

● Educação à Distância e Ensino Remoto - 20h 

 

EMENTA:  

 

Conceitos de EaD. Tecnologias de Informação e Comunicação em EaD. Histórico da 

modalidade a distância EaD. As políticas públicas de EaD. Planejamento e organização 

de sistemas de EaD. Reflexões e contribuições para a implantação da modalidade em 

EaD. Estratégias de implementação e desenvolvimento de EaD. Conceito de Rede. A web 
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como ambiente de aprendizagem. Teoria e prática dos Sistemas de Acompanhamento em 

Educação a Distância. Estudante, Professor, Tutor: importância e funções. Avaliação da 

aprendizagem na EaD. 

 

  

● Metodologia do Trabalho Científico - 20h 

 

EMENTA: O processo de produção do conhecimento. Métodos e tipos de pesquisa. O 

planejamento da pesquisa: construção do projeto de pesquisa e direcionamento para a 

elaboração de monografias e outros trabalhos científicos. 

 

● Laboratório De Metodologias e Práticas Educacionais - 20h 

 

EMENTA: Conceitos gerais relacionados com metodologias e práticas educacionais 

abordadas ao longo do curso; Recursos tecnológicos, infraestruturas e humanamos 

relacionados com as práticas educacionais; Aplicação dos conceitos de metodologias e 

práticas educacionais. 

 

● Trabalho de Conclusão de Curso - 40h 

 

EMENTA: Organização do manuscrito científico. Finalização e apresentação pública do 

trabalho de conclusão de curso. 

 


