CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A DOCÊNCIA E PRÁTICA UNIVERSITÁRIA

Objetivos
•Desenvolver habilidades e competências para estabelecer uma relação positiva com os
interessados em aprender sobre um determinado assunto;
• Possibilitar desenvolvimento do seu potencial como comunicador educacional, através da
ação interdisciplinar;
• Aperfeiçoar a prática docente com perfil universitário em diferentes contextos educacionais,
através de métodos que possibilitem a relação otimizada entre comunicação, ensino e
aprendizagem.

Área de Conhecimento
Educação e métodos de comunicação através do mundo presencial e digital. As novas
ferramentas do ensino híbrido e de metodologias ativas. Curso na área de gestão,
desenvolvimento humano, habilidade e competências.

Público-alvo
Pessoas com nível de escolaridade de ensino médio ou universitário, interessadas em
especializar-se na área de comunicação com outras pessoas, se inserindo na formação de
Professores para a Docência e Prática Universitária. A formação de turmas será por nível de
escolaridade e área de atuação no campo profissional por qualificação pessoal e profissional.
Interessados em comunicar conhecimento e criar um alto padrão para a relação
ensino-aprendizagem: Youtubers, Influencer, Professores Universitários (presenciais ou
digitais), Professores do Ensino Médio e Profissionais de empresas e liberais que atuam em
treinamentos in company, palestrantes e organizadores de eventos de cursos on line, dentre
outros que se identificam com a arte de comunicar e ensinar conteúdos sólidos e de qualidade
que possibilitem métricas de desenvolvimento de conhecimento para outras pessoas.

Metodologia
O curso terá oferta de horários semanais nas terças e quintas ou aos sábados. O aluno escolhe
a opção por turma, sendo uma turma na terça e quinta, das 19 horas às 21 horas e, outra
turma aos sábados, das 8 às 12 horas.As atividades dos encontros de estudos (aulas) serão ao
vivo através de videoconferência, aulas semanais para conclusão em 05 (cinco) meses,
portanto o pagamento do valor total do curso deverá ser realizado no ato da matrícula. Ao
final do curso, na penúltima semana o aluno(a) terá que realizar a avaliação da aprendizagem
que corresponderá a um seminário.

Organização Curricular de conteúdos por encontro no curso de 80 horas em Formação de
Professores para a Docência e Prática Universitária
1. Comportamento Interpessoal - 8 h
2. Valores Humanos na Formação do Professor - 8 h
3. Contextualizando na Formação do Professor - 8 h
4. Gestão do Conhecimento através de Portfólios - 8 h
5. Planejamento e Organização do Ensino - 8 h
6. Plano Tutorial para a comunicação que educa e ensina - 8 h
7. Seminário de Aperfeiçoamento - 4 h
8. Design de Ensino e Comunicação - 8 h
9. Gestão do Ambiente da Aprendizagem - 8 h
10. Relações Interpessoais e Culturas Organizacionais - 8 h
11. Seminário Final - 4 h
Carga Horária Total: 80 horas
Certificação
O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação-MEC, pela Portaria nº 1.773 de 17 de
dezembro de 1999, com validade em todo o território nacional e atende às exigências de
oferta de cursos de extensão universitária.
Valor do Investimento
Pagamento em única parcela no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Valores Promocionais: com desconto de 60% para convênio empresas (conveniadas com a
Faculdade Evolutivo) e para grupos fechados de 15 alunos (indicação de amigos). O valor de
investimento com 60% ficará por R$ 900,00 (novecentos e trinta reais) no ato da matrícula em
parcela única ou em 5 (cinco) parcelas de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).
Duração do curso
Aproximadamente 5 (cinco) meses (para dois encontros semanais de 2 (duas) horas por dia).
Mentoria com expert de 28 anos nessa área de conhecimento, através de videoconferência.
Reflexão:
“Um médico precisa ter conhecimento e certificado perene e contínuo anual do seu e de novos
conhecimentos para atuar na profissão, sem erros, logo um professor ou comunicador de
redes sociais ou palestrantes precisam ser certificados por conhecimento de como agente
ativo de formação de cidadãos” (profa Dra. Terezinha Chaves, PhD, Coordenadora do Curso).
“A aprendizagem exige ter conhecimentos específicos de como comunicar conteúdos.
Entender a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade do
conhecimento, proporciona resultados incríveis e positivos de retenção de pessoas diante do
seu conhecimento (seja de que natureza for). Esse é o grande papel do educador presencial,
social e de redes presenciais e digitais diante do ensino híbrido e com novas metodologias
ativas ”
"O mundo das redes sociais exige entretenimento e o prévio estudo de como fazer esse papel
da alegria e do show com princípios de comunicação para que o outro compreenda. Fazer o
outro entender essa alegria é relevância do papel da aprendizagem e, portanto, há a
necessidade de saber comunicar, sem perder o papel de ser agente principal do seu

conhecimento”.

