
2019/2: 

● Curso de Formação em Libras I para Docentes 
○ Docente regente: Augusto Schallenberger 
○ Período de inscrições: de 13/08 a 19/08 
○ Período do curso: de 20/08 a 17/12 
○ Dia(s) da semana e horário(s): terças-feiras das 15h30 às 17h 
○ Local: sala 706-A (prédio 3) 
○ Número máximo  de alunos: 25 
○ Carga horária total: 30h 
○ Ementa: Estudo teórico e prático dos aspectos referentes à aquisição 

e desenvolvimento da Libras e análise dos fatores sócio-culturais da 
comunidade surda  

 

● Curso de Formação em EAD (obrigatório para professores em estágio 
probatório) 

○ Docente regente: Carolina Sturm Trindade 
○ Período de inscrições: de 14/08 a 23/08 
○ Período do curso: de 26/08 a 25/11 
○ Docente (s) convidado(s): Aline Aver Vanin e Alexandre do 

Nascimento Almeida 
○ Dia(s) da semana e horário(s): segundas-feiras das 15h as 17h 
○ Local: Laboratório 715 (prédio 2) 
○ Número máximo de alunos: 15 
○ Carga horária total: 30h (EAD: 18h) 
○ Ementa: Aborda as questões básicas de utilização do ambiente virtual 

de aprendizagem Moodle e ferramentas para o desenvolvimento de 
material educacional. Aborda conceitos básico envolvendo ensino a 
distância (planejamento, avaliação, tutoria, desenvolvimento de 
material).  

 

● Docência na Universidade: concepções e pressupostos didáticos 
(obrigatório para professores em estágio probatório) 

○ Docente regente: Cleidilene Ramos Magalhães 
○ Período de inscrições: de 14/08 a 11/10 
○ Período do curso: de 14/10/2019 a 31/03/2020 
○ Docente (s) colaborador(es): Marta Quintanilha Gomes 



○ Docente (s) convidado (s): Fúlvia da Silva Spohr 
○ Dia(s) da semana e horário(s): segundas-feiras das 16h às 18h 
○ Número máximo  de participantes: 30 
○ Carga Horária Total: 30h (EAD: 8h) 
○ Ementa: O curso aborda o contexto de atuação docente na instituição, 

situando-o no cenário educacional brasileiro, especialmente ao 
proporcionar o estudo e a análise do currículo e das propostas de 
reforma curricular na área da saúde. Enfoca o planejamento curricular 
e do processo de ensino, situando-os no cenário das tendências 
pedagógicas. Promove reflexões sobre o projeto pedagógico e as 
tendências e práticas de educação em saúde, bem como, 
problematiza o processo da avaliação educacional no contexto do 
Ensino Superior. Em síntese, possibilita reflexões sobre a 
aprendizagem, o trabalho docente e a formação continuada docente 
no próprio local de trabalho.  

 

● Curso de Formação em Bases de Inovação e Propriedade Intelectual 
○ Docente regente Mariana de Freitas Dewes 
○ Período de inscrições: de 19/09 a 14/10/19 
○ Período do curso: de 17/10/2019 a 21/11/2019  
○ Docente(s) colaborador(es): Ana Beatriz Gorini da Veiga e Mauro 

Mastella 
○ Dia(s) da semana e horário(s): segundas e quintas-feiras das 16h30 às 

18h 
○ Local: Centro de Inovação da UFCSPA/térreo do Edifício Garagem 

Santa Casa 
○ Número máximo  de participantes: 20 
○ Carga Horária Total (horas): 15 (EAD: 5) 
○ Ementa: O curso aborda a fundamentação teórico-metodológica para 

questões pertinentes à inovação e à propriedade intelectual, com 
vistas a apoiar docentes no desenvolvimento de atividades que 
envolvam tais questões no âmbito do ensino, da pesquisa e da 
extensão. O referido curso apoiará docentes na submissão de futuros 
editais de pesquisa de cunho tecnológico e de inovação. 

 


