CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
MBA EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A DOCÊNCIA E PRÁTICA UNIVERSITÁRIA
Objetivos
•Desenvolver habilidades e competências para estabelecer uma relação positiva com os alunos
e com os demais professores e equipes da gestão administrativa, pedagógica e financeiras;
• Possibilitar desenvolvimento da educação continuada através da ação interdisciplinar,
transdisciplinar e multidisciplinar;
• Aperfeiçoar a prática docente universitária em diferentes contextos educacionais.

Área de Conhecimento
MBA – Educação

Público-alvo
Pessoas com nível de escolaridade de graduação interessadas em especializar-se na área de
MBA em Formação de Professores para a Docência e Prática Universitária.

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, correspondendo a 10 (dez) horas aulas semanais para
conclusão em 12(doze) meses, portanto o pagamento do valor total do curso deverá ser
realizado em 12 (doze) meses. Ao final de cada módulo terá realização da avaliação da
aprendizagem e/ou seminário e ao concluir o curso deverá realizar a apresentação do Trabalho
de Conclusão de Curso (artigo científico), com obrigatoriedade para apresentação on line
através de videoconferência..
Organização Curricular do Curso em MBA em Formação de Professores para a Docência e
Prática Universitária
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comportamento Interpessoal - 40 h
Valores Humanos na Formação do Professor - 40 h
Contextualizando na Formação do Professor - 80 h
Gestão do Conhecimento através de Portfólios - 40 h
Planejamento e Organização do Ensino - 40 h
Plano Tutorial para Educação Superior - 40 h

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Seminário de Aperfeiçoamento - 40 h
Design de Ensino Superior - 80 h
Gestão do Ambiente da Aprendizagem - 40 h
Relações Interpessoais e Culturas Organizacionais – 40 h
Seminário de Aperfeiçoamento - 40 h
Trabalho de Conclusão de Curso – 40 h

Carga Horária Total: 560 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 da
Resolução CNE/CES nº 01, de 8 de junho de 2007 e do Decreto Federal nº 5.622 de 19 de
dezembro de 2005. Nota técnica 509 de abril/2015.

Valor do Investimento
Pagamento em até 12 parcelas no valor de R$ 900,00 (seiscentos e noventa e nove reais) cada.
Valores Promocionais 30% de descontos para convênio Empresas e formação de grupo de
cinco aluno(a)s integrados. O valor mensal do curso com desconto será de R$ 630,00
(seiscentos e trinta reais). O curso portanto 12 parcelas de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).
Duração do curso: 12 (doze) meses (para encontros semanais).

