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I. Curso de Ambientação Acadêmica 
Público: professores recém ingressantes
Periodicidade: semestral
Datas:
• 1º semestre: março (11, 13, 18, 20), 

das 13h30 às 16h – sala 300A
• 2º semestre: agosto (datas 

a serem divulgadas)

Obrigatório – 10h – Presencial

II. Curso de Formação Continuada 
de Professores ingressantes 
na UFCSPA: Inicial 
Público: professores em estágio 
probatório e professores substitutos
Periodicidade: semestral
Datas
• 1º semestre: de 11 de março a 10 

de  junho, terças-feiras, das 10h às 
12h, na sala 509 do prédio 2

• 2º semestre : de 12 de agosto a 18 de 
novembro, às terças-feiras, das 14h às 16h

Obrigatório – 30h – Presencial

III. Curso de Formação Continuada 
de Professores: Avançado
Público: professores que já realizaram 
o “Curso de Formação Continuada de 
Professores: Inicial” e demais interessados
Modalidade: organizado em módulo de 15 
horas (válido para progressão funcional). 
• Módulo “Currículo por competências 

e habilidades: metodologias e 
avaliação” (10 horas presenciais + 05 
horas de atividades a distância) 

Periodicidade: Anual
Data: de 12 de agosto a 18 de novembro, 
às terças-feiras, das 10h às 12h  

Livre adesão – 15h – Presencial



IV. Programa de Formação 
Docente em EAD 
Responsável: Núcleo de Educação a Distância
Objetivo: formar docentes para atuar 
em disciplinas na modalidade a 
distância nos cursos da UFCSPA.
Público: professores efetivos, em 
estágio probatório e substituto do 
quadro funcional da UFCSPA
Modalidade: Presencial e/ou a distância
Categoria: Livre Adesão*
Carga Horária: Específica por níveis de formação
Periodicidade: Semestral 
Cursos Previstos: Este programa prevê 
a realização de cursos, organizados em 
dois níveis de formação, para atuação 
dos professores da UFCSPA em EAD: 

Formação Básica:
• Oficina do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (6 horas presenciais e 
4 a distância). Datas a divulgar.

• Formação Básica em EAD – Materiais/
Avaliação (6 horas presenciais e 4 
a distância). Datas a divulgar.

• Formação Básica em EAD – Ferramentas 
de Comunicação (3 horas presenciais 
e 7 a distância). Datas a divulgar.

Livre adesão – 10h – Presencial e EAD

Formação Avançada (presencial e/ou a distância)
• Metodologia para Desenvolvimento de 

Cursos em EAD (12 horas presenciais 
e 48 a distância). Datas a divulgar

Livre adesão – 60h – Presencial e/ou EAD

V. Curso de Formação 
Pedagógica-NAP 

1. Tutoria na UFCSPA: O que é isso?
Público: professores tutores ou 
que desejam ser tutores

Livre adesão – 3h, em 3 edições – Presencial



2. Minicurso: Autorregulação da 
Aprendizagem na Universidade
Público: todos os professores
Período: de março a junho, em datas a divulgar.

Livre adesão – 20h – Presencial

3. Oficina de Estudos Avançados em Tutoria
Público: professores tutores
Período: de agosto a setembro, 
em datas a divulgar.

Livre adesão – 15h – Presencial

VI. Curso de Libras 
Público: professores
Período: 2º semestre, às quartas-feiras, 
das 14h às 16h, em dias a definir.

Livre adesão – 30h – Presencial

VII. Programa de formação 
metodológica para docentes com 
vistas ao ensino de disciplinas 
eletivas em língua inglesa
O curso objetiva a expansão de habilidades 
cognitivas múltiplas a partir do trabalho 
com o conteúdo alvo em dinâmicas 
interativas, centradas na problematização e 
desenvolvimento dos pilares da metodologia 
CLIL no ensino superior, com base na 
concepção de que não é preciso ser 
professor (a) de língua inglesa para adotá-
la como meio de instrução eficaz.

Formação Avançada
Público: professores com 
fluência no idioma inglês
Período: semestral, em dia e horário a definir.

Livre adesão – 30h – Presencial e EAD



Objetivos
• consolidar a identidade didático-

pedagógica da instituição realizando 
reflexões com seus docentes sobre as 
diretrizes educacionais da Universidade, 
para que estas se tornem cada vez mais 
presentes no cotidiano das salas de aula;

• qualificar as competências docentes 
do corpo de professores da 
Universidade no que se refere:

• ao processo de ensino e aprendizagem, 
• ao planejamento do ensino, 
• a metodologias inovadoras na área da saúde;
• a utilização de estratégias e 

recursos pedagógicos, 
• ao sistema de avaliação dos alunos;
• propiciar a articulação entre os projetos 

político-pedagógicos, os programas 
de ensino e as práticas pedagógicas 
desenvolvidas na instituição através do 
desenvolvimento de processos críticos 
e reflexivos sobre a prática docente;

• incentivar o desenvolvimento de 
práticas pedagógicas inovadoras.

Pretende-se com estes objetivos 
contemplar as metas de qualificação e 
excelência educacional da Universidade e 
os interesses pessoais dos docentes.

Atividades do Programa
As atividades oferecidas aos docentes 
pelo Programa de Formação Continuada 
se dividem em atividades de participação 
obrigatória e outras de livre adesão.




