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1. Nome do Curso e Área do Conhecimento 

Curso de Especialização Lato Sensu em FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O 

ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR 

Área do Conhecimento: Educação 

Forma de oferta: presencial - MODULAR 

 

2. Justificativa 

O curso será ofertado em uma estrutura modular, com certificações parciais e ao 

término do cumprimento satisfatório dos módulos, aos graduados, com 

Certificação em Pós-Graduação lato Sensu (Especiali zação) em  FORMAÇÃO 

DE DOCENTES PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR. 

Trata-se de um curso de especialização com características especiais, devendo 

atender a formação mínima necessária para graduados, graduados docentes já 

em exercício atuem em qualquer área do ensino técnico e superior, profissionais 

da área de saúde e e áreas em geral, ou aos que desejam aprimorar suas 

competências e habilidades no que tange ao gerenciamento significativo das 

práticas educativas, das rotinas de sala de aula presenciais e a distância  - EaD.  

O processo de formação do educador, nas modalidades presenciais e a distância 

– EaD, para o ensino técnico e superior oferecerá a constituição de um perfil  de 

atuação que integre os conhecimentos teóricos a uma mudança na postura 

Profissional do educador. 



O conhecimento do desenvolvimento cognitivo, emocional e psicolinguístico 

oferecido pela ampla gama de disciplinas e temas abordados no decorrer do 

processo de formação articulados com as questões de aprendizagem e suas 

repercussões no processo de aprendizagem, serão privilegiados em todos os 

encontros. 

Espera-se que os graduados, os docentes em formação, profissionais da área de 

saúde e áreas em geral, mesmo ao término desta especialização, sintam-se 

seguros e estimulados a prosseguirem em sua formação pessoal e profissional  

através de pesquisas,  participações em eventos e cursos stricto sensu.  

 

3. Histórico da Instituição 

1. A FACCAMP 

1.1. Histórico de Implantação e Significativo Desen volvimento da 

Instituição 

 

1.1.1. Dados Cadastrais 

1.1.2. Entidade Mantenedora 

Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista Ltda. 

Rua Guatemala, 167 – Jardim América 

CEP 13231-230 – Campo Limpo Paulista – São Paulo 

PABX: 011-48129400 

 

1.1.3. Entidade Mantida 

A FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA – ISECAMP 

 

1.1.4. Mantenedores 

São sócios mantenedores do Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista: 



� Prof. Dr. Nelson Gentil 

� Prof. Dr. Osvaldo Luiz de Oliveira 

 

1.1.5. Diretoria 

A Instituição é administrada por uma Diretoria. É presidida por uma Diretora, Profª. 

Mª. Patrícia Gentil. 

A FACCAMP, hoje, é Recredenciada com conceito 5 pela Portaria 294 de 06 de 

março de 2017. 

A Faculdade Campo Limpo Paulista, mantida pelo Instituto de Ensino Campo 

Limpo Paulista, CNPJ 02.252.746/0001-18, e credenciada pela Portaria MEC 1494-98, 

publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de dezembro de 1998, iniciou suas 

atividades no primeiro semestre de 1999. 

Instalada, no início de 1999, em uma área de 1500 m2, a Instituição iniciou suas 

atividades ofertando um Bacharelado em Administração de Empresas com Habilitação em 

Comércio Exterior e um Bacharelado em Ciência da Computação. Até então a IES 

contava com 12 professores, 10 funcionários técnico-administrativos e um total de 94 

alunos matriculados. 

No período de 1999 a 2007, a IES foi crescendo paulatinamente, acompanhando 

as modificações e procurando atender à demanda da região. Na tabela a seguir 

apresentam-se os cursos autorizados e reconhecidos: 

• Bacharelados: Administração, Ciência da Computação, Ciências Contáveis, 

Ciências Econômicas, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Telecomunicações, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

de Produção, Farmácia, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, 

Rádio e TV, Sistemas de Informação. 

• Licenciaturas: Letras Espanhol, Letras Inglês, Música 

• Superiores de Tecnologia: Comércio Exterior, Gestão Ambiental, Gestão 

Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão Financeira, Gestão de RH, Logística, 

Manutenção de Aeronaves, Marketing, Processos Gerenciais, Redes de Computadores, 

Segurança no Trabalho, Sistemas para Internet. 



A IES, seguindo seu modelo e sua Missão, iniciou mais uma etapa de trabalho 

reiterando seu compromisso com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, expandindo sua 

área de atuação mediante a oferta de dois Programas de Mestrado, sendo um deles 

Mestrado Profissional em Administração, desde 2009, que tem como área de 

concentração de suas pesquisas a Dinâmica das Micro e Pequenas Empresas e 

Empreendedorismo e Desenvolvimento, e o outro Mestrado em Ciências da Computação, 

com as linhas de pesquisa em Sistema da Informação e Técnicas e Modelos da 

Computação, ambas reconhecidos pela CAPES, e um Doutorado em Administração, 

consolidando, assim, sua Missão Institucional. 

No âmbito da Graduação, ao longo de sua história, a IES vem consolidando sua 

excelência acadêmica por meio da oferta, em todas as áreas do conhecimento, de cursos 

de qualidade, como atesta os resultados obtidos nas diversas avaliações do MEC/INEP a 

que é submetida, destacando-se entre elas o ENADE e as avaliações in loco do MEC.  

A IES conta, hoje, com treze prédios; área aproximada de 15.000 m2; 192, sendo 

67 especialistas, 70 mestres e 57 doutores, desses, 14 pós-doutores. No corpo técnico 

administrativo, a IES conta hoje com 193 funcionários.   

Trata-se de uma IES com, aproximadamente, 6.300 alunos (dados de março de 

2015), distribuídos em 35 cursos de graduação. 

Visando ao aprimoramento e à continuidade na formação acadêmica e tecnológica 

da população de seu entorno, oferece à comunidade cursos de Lato Sensu, são eles: 

Comunicação e Redes Sociais, Gestão Pública, MBA em Engenharia Logística, MBA em 

Gestão de Negócios Empresariais, MBA em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão e 

Liderança Comercial, MBA em Gestão Financeira e Controladoria, MBA em Gestão de 

Projetos Organizacionais, MBA Gestão de Engenharia da Qualidade, MBA em Coaching e 

Liderança, MBA em LEAN SIX SIGMA, Arte e Educação, Educação Matemática, 

Educação Musical, Educação Química, Formação Docentes para o Ensino Técnico e 

Superior (Capacitação EAD), Gestão Escolar - História do Brasil Contemporâneo, 

Informática Aplicada na Educação, Língua Brasileira de Sinais, Música Popular, 

Neurociência e Aprendizagem, Psicopedagogia, Clínica Escola em Psicopedagogia, 

Educação Especial e Inclusiva, Gerência e Desenvolvimento Ágeis de Software, 

Matemática para Negócios, Enfermagem na Saúde da Mulher, Engenharia de Segurança 

no Trabalho, Engenharia Ambiental e Farmácia Clínica (Prescrição Farmacêutica). 

A IES, desde 2009, destaca-se como Instituição Socialmente Responsável por 



seus Projetos de Extensão e ação social desenvolvidos no âmbito da graduação e pós-

graduação, recebeu o Selo de Entidade de Ensino Responsável, que vem reiterar seu 

compromisso com a qualidade da Educação Superior que oferece à comunidade. 

Neste momento, foi Credenciada para Ensino a Distância (EAD) – Campus Virtual, 

e para Centro Universitário, aguardando as publicações das portarias de autorização. 

Com vistas ao credenciamento em Ensino a Distância, (EAD) a IES, desde 2009, 

insere-se na semipresencialidade. Conta com cursos de capacitação para professores 

conteudistas e tutores oferecidos à capacitação aos docentes, de forma gratuita e à 

comunidade externa, por meio dos cursos de lato sensu e de extensão ofertados. 

Há ainda a pesquisa como ponto forte de aprimoramento e melhorias à instituição 

e seus atores, por intermédio do Mestrado em Ciências da Computação, que 

incrementam pesquisas e dá suporte ao Ensino a Distância – EAD. 

Com o intuito de aprimorar cada vez mais seu corpo docente e a qualidade dos 

serviços ofertados, tem incentivado e dado apoio a seus docentes a participarem de 

Programas de Mestrado, Doutorado e de Lato Sensu, buscando excelência acadêmica 

que viabilize formação de ponta aos discentes que a buscam.  

Concorre para isso a seriedade com que a Mantenedora e Direção entendem o 

processo educativo e a sua importância para a região e para o Brasil, não medindo 

esforços para que os cursos ofertados tenham todo suporte de que necessitam para sua 

plena realização.   

Além disso, a equipe gestora, composta por Coordenadores de:  Cursos, da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA; do Setor de Procuradoria Institucional – PI; de 

Assessoria Acadêmica e de Planejamento de Cursos – AAPC; de Apoio Didático-

Pedagógico – ADP; do Núcleo de Educação a Distância – NEAD do Campus Virtual e do 

corpo técnico-administrativo trabalham de modo integrado e de forma competente, 

contribuindo para uma gestão compartilhada da IES.  

Ainda, os documentos internos e de cursos são elaborados com seriedade e 

acuidade, sempre em consonância com os documentos Institucionais, com a Legislação 

em vigência e alinhados aos ditames do MEC/INEP, desse modo, são elaborados e 

acompanhados os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), alinhados aos documentos 

institucionais que norteiam a gestão acadêmico-administrativa: o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI integrado ao Projeto Pedagógico Institucional – PPI e 



o Relatório de Avaliação Institucional – SINAES, pela Procuradoria Institucional - PI e 

Comissão Própria de Avaliação - CPA. 

 

1.2. Inserção Regional, Nacional e Internacional 

1.2.1. A cidade de Campo Limpo Paulista 

 

Histórico  

A cidade surgiu com a construção do leito da Estrada de Ferro São Paulo Raiway 

(atual Santos-Jundiaí) para o transporte de café dos fazendeiros da zona bragantina. Em 

1880 o sítio integrava o bairro de Ivoturucaia, que, de acordo com o livro histórico de 

Manoel Tavares da Silva, possuía posto de telégrafo, de propriedade de João Antônio da 

Silva e de sua mulher, ambos pioneiros de Campo Limpo. 

O povoamento teve início na Rua Joaquim Pereira Pinto, onde foram construídas 

casas de sapé para os funcionários da Estrada. 

Através de plebiscito foi garantido a emancipação, efetivada em 1964. 

 

Formação Administrativa  

Distrito criado com a denominação de Campo Limpo, pela lei estadual nº 2456, de 

30-12-1953, subordinado ao município de Jundiaí. 

Em divisão territorial datada de 1955, o distrito de Campo Limpo figura no 

município de Jundiaí. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1960. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Campo Limpo, pela lei 

estadual nº 8092, de 28-02-1964, desmembrado do município de Jundiaí. Sede no antigo 

distrito de Campo Limpo. Constituído do distrito sede. Instalado em 21-03-1965. 

Pelo decreto nº 22, de 23-08-1969, o município de Campo Limpo passou a 

denominar-se Campo Limpo Paulista. Pela lei estadual nº 4954, de 27-12-1985, é criado o 

distrito de Botujuru e anexado ao município de Campo Limpo Paulista. 

Os primeiros moradores vislumbraram na região um campo sem edificação. 
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Cidade com características Industriais, serviço e comércio. 

 
 

Estação Rodoviária e Estação Ferroviária próxima dA FACCAMP 
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Teatro de Arena 

 

A Faculdade Campo Limpo Paulista é uma Instituição isolada, privada, com sede 

em Campo Limpo Paulista,  jovem cidade paulista emancipada em 1965. Ocupando uma 

área de 84 Km2, a uma altitude média de 740 m, a cidade possui divisa com os municípios 

de Jundiaí, Várzea Paulista, Jarinu, Atibaia, Francisco Morato, e Franco da Rocha, e está 

a menos de 60 km das cidades de São Paulo e também de Campinas. Hoje, a cidade é 

servida por duas importantes rodovias paulistas, a Anhanguera e a Dom Pedro, e por uma 

ferrovia administrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com 

interligação ao metrô paulistano. 

Segundo dados do IBGE (2010) Campo Limpo Paulista conta com uma população 

estimada em 74.074 mil habitantes, taxa geométrica de crescimento anual entre 2000 e 

2010 de 1,54% ao ano, contra 1,09% registrado por todo o estado (SEADE, 2010). Foram 



registrados 16 estabelecimentos de saúde (2010), 28 escolas de educação pré-escolar, 

31 escolas de educação fundamental, 13 escolas de educação média e 1 instituição de 

Educação Superior (2012). A quantidade de alunos matriculados na educação pré-

escolar, fundamental e média é de, respectivamente, 2.248, 11.439 e 3.939 alunos. O 

rendimento médio entre o total de empregos da cidade é de R$ 2.422,71, sendo superior 

a média da Região de Jundiaí, que é de R$ 2.158,88 e a média Estadual é de R$ 

2.329,86 (SEADE, 2012). O PIB da cidade advém predominantemente do setor de 

serviços e das atividades industriais. Campo Limpo Paulista se encontra no grupo 2 do 

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), isto é, está entre os municípios que, 

embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons indicadores sociais (SEADE, 

2011). 

A região em que se encontra  A FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA possui 

um elevado potencial de crescimento populacional e econômico. Os índices apresentados 

de crescimento populacional (IBGE, 2010) e econômico (SEADE, 2012) da região, 

expressos nas tabelas I, II e III, sugerem que na região, se faz necessário fornecer à 

comunidade um nível cada vez maior de recursos educacionais, haja vista o número de 

empresas, bancos, estabelecimentos comerciais instalados, além das necessidades da 

crescente população por melhor qualidade de vida e também o grande potencial para 

instalação de indústrias e empresas de diversos setores.  

Os benefícios dos cursos existentes e a serem propostos incidem e incidirão em 

diversas áreas de interesse da comunidade local. Afora a vocação básica de formação 

profissional, não podem ser desprezadas outras repercussões para a comunidade local e 

vizinha, dos cursos atuais e futuros oferecidos pela FACULDADE CAMPO LIMPO 

PAULISTA. Como já referido, haverá reflexos, com certeza, positivos, em toda a vida 

local, incluindo o meio social, econômico e cultural. 

Segundo INEP (2007), a região de Campo Limpo Paulista conta, em 2007, com 10 

Instituições de Educação Superior, 9 delas em Jundiaí e 1 em Campo Limpo Paulista.  

A FACCAMP possui Corpo Docente formado por 67% de professores mestres e 

doutores que se destacam na formação profissional e humanística dos alunos dos cursos 

de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu, ao mesmo tempo em que atuam 

atentamente na comunidade por meio de trabalhos de pesquisa e extensão. 

 

4. Objetivos do curso 



• Possibilitar a formação de especialistas para a atuação nos cursos do ensino 

técnico e superior presenciais e em EaD; 

• Capacitar docentes para atuação em EaD como conteudista, tutores e monitores; 

• Compreender, embasado em teorias contemporâneas os fundamentos da prática 

educacional em geral, bem como dos processos individuais e coletivos de 

aprendizagem, com atenção ao sujeito do conhecimento; 

• Discutir o papel e as atribuições profissionais do ensino técnico e superior, 

enfatizando o caráter  interdisciplinar da prática educativa; 

• Estimular a produção científica na área educacional técnica e superior 

 

5. Público-Alvo 

Destina-se a educadores de qualquer área de atuação educacional que se preocupem 

com questões relacionadas ao ensino técnico e superior, nas modalidades presencial e a 

distância - EaD. 

Trata-se de um curso de especialização com características especiais, devendo 

atender a formação mínima necessária para graduados, graduados docentes já 

em exercício atuem em qualquer área do ensino técnico e superior, profissionais 

da área de saúde e áreas em geral, ou aos que desejam aprimorar suas 

competências e habilidades no que tange ao gerenciamento significativo das 

práticas educativas, das rotinas de sala de aula presenciais e a distância  - EaD.  

 

É necessário ser Portador de Diploma de Curso Superior. 

 

6. Concepção do Programa 

A FACCAMP organizou o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em FORMAÇÃO DE 

DOCENTES PARA O ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR  com o compromisso em orientar 

o processo de formação profissional para atuar na educação técnica e superior presencial 

e a distância – EaD, através de conhecimentos, que fazem referência ao processo de 

aprendizagem humana e suas dificuldades com uma base teórica multidisciplinar 

O profissional poderá exercer suas atividades como educador do ensino técnico e 

superior nas modalidades presencial e a distância – EaD, ou usar os conhecimentos e 

práticas adquiridas para prosseguir seus estudos em nível de stricto sensu.  

 



A equipe de docentes do curso de FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO 

TÉCNICO E SUPERIOR  da FACCAMP é composta por 90% de DOUTORES E PÓS-

DOUTORES, com vasta experiência acadêmica e prática.  

Nessa perspectiva, propomos um programa em FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O 

ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR, com uma carga horária de 360 H. Ressalta-se que o 

programa conta com a disciplina “Metodologia de Pesquisa e Didática do Ensino Técnico 

e Superior”, com o objetivo de familiarização com a prática, a pesquisa científica, 

produção de artigos para publicação em revistas científicas, participação em congressos, 

bem como de um possível ingresso em pós-graduação stricto sensu. 

 

7. Coordenação 

Profª. Drª. Sonia Sueli Berti Pinto 

Pós-doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC SP na linha de 

pesquisa: Análise Dialógica do Discurso. Coordenadora Geral do Núcleo de Educação a 

Distância – NEAD - FACCAMP/ISECAMP. Professora do curso de Mestrado em Letras da 

UNICSUL. 

 

Profº Dr. Fábio Luiz Villani 

Pós-doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC SP na linha de 

pesquisa: Formação de Professores. Professor de Letras. Formado em Pedagogia e 

diretor de escola em São Paulo.  

 

8. Carga Horária 

Programa de Pós-Graduação em FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO 

TÉCNICO E SUPERIOR –  360 H 

 

9. Conteúdo programático 

CONTEÚDOS: 

 

1. Didática e metodologia da docência do ensino técnico  e superior - carga horária 

32h 

Ementa:-  A disciplina visa a promover a reflexão crítica sobre o papel do professor do 

ensino técnico e superior, a identificação e a busca de solução para problemas relativos à 



sua atuação, bem como oferecer condições para a escolha e uso de procedimentos de 

ensino e de avaliação adequados às suas propostas, e às situações concretas 

vivenciadas na profissão. A disciplina discute o significado ético, social e pedagógico do 

papel do professor do ensino técnico e do ensino superior e aborda a natureza, a 

estrutura e o funcionamento dos cursos técnicos e superiores, a legislação que os regula, 

a política educacional e os processos psicológicos envolvidos na aprendizagem. 

Somado ao conteúdo teórico, oferece ao aluno condições técnico-pedagógicas, 

metodológicas e cognitivas para atuação e construção de conhecimentos sistematizados 

sobre os ensinos técnico e superior. 

2. Fundamentos da história e da epistemologia da ed ucação e suas implicações 

para a prática pedagógica no ensino técnico  e superior – carga horária 32h 

Ementa:-  O objetivo das ciências da educação. O problema da unidade, especificidade e 

autonomia das ciências da educação. A educação como ponto de partida e de chegada 

dos estudos e das reflexões dos cientistas. A contribuição das ciências para a explicação 

e compreensão da educação. Contextualização histórica da Pedagogia no Brasil. 

 

3. Leitura e produção de textos acadêmicos, didátic os e profissionais  – carga 

horária 32h 

Ementa: A leitura e a escrita nas profissões e na Universidade: linguagem e 

conhecimento. Pressupostos básicos: concepções básicas de linguagem, comunicação, 

texto, leitura e escrita. Letramento e letramento crítico. Condições de produção da leitura 

e da escrita do texto acadêmico. Gêneros discursivos e tipologias discursivas: estrutura e 

funcionamento. Argumentação, coesão e coerência textuais. Correção, gramática. 

 

4. Metodologia de pesquisa do trabalho científico –  carga horária 32h 

Ementa:-  A estrutura institucional dos cursos técnicos e da Universidade. A função social 

dos cursos técnicos e da Universidade e a formação acadêmica.  

4.1 - Conceituação e caracterização do conhecimento científico.  

4.2 - Fontes de informação disponíveis (acervos bibliográficos e internet). 

4.3 - Estratégias de leitura, fichamento e organização da informação.  

4.4 - Conceituação e caracterização da atitude científica. 

4.5 - Conceito, tipos e etapas do trabalho técnico e acadêmico.  



4.6 - Normas e critérios de apresentação de trabalhos técnicos e acadêmicos segundo a 

ABNT. 

 

5. Novas tecnologias aplicadas ao ensino técnico  e superior – carga horária 32h 

Ementa:-  Construir um espaço de discussão, ensino e aprendizagem para profissionais 

de mercado das várias áreas do conhecimento que tenham interesse em atuar no ensino 

técnico e superior como docentes, bem como para aqueles docentes que já estejam 

atuando nesses níveis de ensino e que sintam a necessidade de atualização. Os meios 

multimídias e o ensino. A internet e a produção discente. 

5.1- Novas Tecnologias: Tecnologias da Informação e da Comunicação na Educação.  

5.2- EAD – Ensino a Distância. 

 

6. Prática docente em educação a distância 32h 

Ementa:-   Tem por objetivo investigar a formação de professores para atuar na  EaD - 

educação a distância, com vistas a compreender como se dá essa formação no âmbito 

das políticas públicas e das políticas institucionais, que têm como meta a formação de 

profissionais para a educação a distância. Mediação; Linguagem na mediação; 

Elaboração de plano de aula; Estudo dos documentos institucionais – PDI, PPC e leis 

DCN dos ensinos básico, técnico e superior, Portarias; Avaliação no AVA; Vídeo-aulas; 

objetos de aprendizagem;  A questão da formação a distância e as práticas de formação 

do profissional nessa modalidade de ensino assim como o papel das políticas públicas 

nessa formação são eixos temáticos da pesquisa. Professor conteudista e professor tutor, 

monitor. Ambiente virtual de aprendizagem AVA; Gravação de vídeo-aulas. 

  

7. Construção do conhecimento na perspectiva histór ico-cultural – carga horária 

32h 

Ementa:- Relacionar a possível história cultural da construção do processo de 

conhecimento, os conteúdos teóricos ou explicativos/práticos da metodologia para a 

produção do conhecimento. A metodologia e os vários enfoques, sua diversidade se 

aspectos e natureza, a sociedade e o ser humano. O conhecimento como forma de 

produção e construção paulatina e sistemática e a presença de enfoques qualitativos, 

quantitativos e combinados com o objeto de estudos e o nível de conhecimento sobre 

determinado aspecto. 

 



8. Políticas públicas, legislação e estrutura do en sino – carga horária 40h 

Ementa:-  As políticas públicas para a educação escolar nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino. Perspectivas e tendências das políticas públicas da educação 

básica, técnica e superior expressas nas reformas educacionais e leis de ensino. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Reforma 

universitária no século XXI e o Sistema Nacional da Educação Superior. DCNs e 

documentos institucionais – PDI, PPI, PPC.  

 

9. Avaliação do processo de ensino e aprendizagem –  carga horária 32h 

Ementa:-  Conceitos, finalidades e propósitos da avaliação; a avaliação da aprendizagem 

escolar enfocando os diversos aspectos relacionados ao contexto educacional nos 

diversos níveis: básico, técnico e superior; a perspectiva do erro na avaliação; a avaliação 

na educação infantil. 

 

10. Psicologia na Educação – carga horária 32h 

Ementa: A Educação Técnica e Superior no cenário brasileiro no final do século XX e 

início do século XXI. O Ensino Técnico e a Universidade, construção de conhecimento e 

inserção no mercado profissional. Sociedade, ciência e o desenvolvimento tecnológico. A 

Educação e as Políticas Públicas no contexto brasileiro. Analfabetismo funcional. 

 

11. Gestão Acadêmica – carga horária 32h 

A disciplina vai apresentar um contexto socioeducacional do Brasil, bem como as 

disparidades geográficas. Elaboração de um plano de gestão de qualidade. Uma 

abordagem Contábil e Financeira das IES, e como gerir tais processos. Como realizar o 

marketing de instituição de ensino. Introdução à economia de mercado e contabilidade 

gerencial. Desenhar todo o processo de gestão contábil das IES. 
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10. Período e Periodicidade 

 

Curso Modular , com entrada a qualquer tempo, nos módulos em oferta no momento da 

entrada do aluno. O curso será ministrado em uma estrutura modular, sendo que o aluno 



pode cumprir os módulos que estão sendo oferecidos, e a qualquer tempo (desde que 

estejam sendo ofertados) e receberá certificados parciais de cursos de curta duração 

pelos módulos. Ao concluir todos os módulos, com a frequência mínima de 75% em cada 

módulo, nota mínima para aprovação (7,0) e tendo entregue o trabalho de conclusão de 

curso, o aluno receberá o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu em 

(ESPECIALIZAÇÃO) EM FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENS INO TÉCNICO E 

SUPERIOR. 

 

11. Corpo Docente 

Formado 90% por doutores e pós-doutores. Todos os professores com, no mínimo, 

mestrado. 

 

12. Metodologia 

 

O curso será ministrado em uma estrutura modular, as disciplinas não têm pré-requisitos, 

sendo que o aluno pode cumprir os módulos que estão sendo oferecidos, e a qualquer 

tempo (desde que estejam sendo ofertados), e receberá certificados de cursos de curta 

duração pelos módulos. Ao concluir todos os módulos, com a frequência mínima de 75% 

em cada módulo, nota mínima para aprovação (7,0) e tendo entregue o trabalho de 

conclusão de curso, o aluno receberá o Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu em 

(ESPECIALIZAÇÃO) EM FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENS INO TÉCNICO E 

SUPERIOR. 

Aulas expositivas, aulas em laboratório de informática (TICs), ambiente virtual de 

aprendizagem – AVA, painéis de discussões, estudos de caso, seminários, elaboração e 

desenvolvimento de projetos, monografias e artigos. 

 

13. Atividades Complementares 

 

Formulação de artigos e apresentações em eventos programados pela Instituição 

 

14. Tecnologia 

Os recursos utilizados por ocasião das aulas são: 

- Data Show; 

- TV e Vídeo; 



- Jornais; 

- Revistas especializadas; 

- Retro projetor; 

- Ambiente virtual de aprendizagem; 

- Estúdio de Gravação Rádio/TV; 

- Laboratório de informática para uso das TICs. 

 

15. Infraestrutura Física 

A infraestrutura para o atendimento das necessidades da pós-graduação/especialização 

é: 

PRÉDIO 8  

1 SALA DE AULA – 62,00M² 

2 BANHEIROS PARA ALUNOS – 1 MASC. E 1 FEM. 9,00M2 – 

12,00M2 

1 HALL DE CIRCULAÇÃO 12,00M² 

PRÉDIO 5 – PAVIMENTO SUPERIOR E INFERIOR 

2 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

1 ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO DE RÁDIO/TV 

 

As instalações físicas da IES atendem ao disposto no Decreto 5.296 de 02 de Dezembro 

de 2004, no que tange ao acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

A biblioteca da IES oferece aos seus acadêmicos e professores o seguinte acervo: 

Periódicos, Vídeos e Cd Roms 

 

16. Critério de Seleção 

Os candidatos deverão entregar “Curriculum Vitae” no ato da inscrição, documentado, 

sendo selecionados pela FACCAMP. 

 

17. Sistemas de Avaliação 

Presença obrigatória em, no mínimo, 75% do conjunto das atividades regulares 

desenvolvidas no Programa. A nota mínima é 7,0 (sete) por disciplina. Cada uma delas 

contará com aplicação de atividades de avaliação (individuais ou em grupo), a critério de 

cada docente). Ao final do ano letivo (ou para efeito de conclusão do curso), é obrigatória 

a entrega de um trabalho de conclusão de curso a ser desenvolvido individualmente. 



 

18. Controle de Frequência 

A aprovação requer frequência de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

prevista em cada disciplina (Módulo), que será controlada pelos professores do curso a 

partir do início de registro de frequência em cada módulo. 

 

19. Trabalho de Conclusão 

Trabalho individual, obrigatório, de caráter teórico, prático e ou experimental, realizado 

pelo aluno sob orientação docente, conforme regulamento específico, com o objetivo de 

aplicar, integrar e compatibilizar os diversos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

20. Certificação 

A FACCAMP oferecerá aos alunos o certificado de Pós-Graduação Lato – Sensu 

(especialização) em  FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO TÉCNICO E 

SUPERIOR  aos que concluírem todos os módulos, obtendo nota mínima mencionada no 

item 18, e tiverem no mínimo 75% frequência e entregar o trabalho de conclusão 

mencionado no item 20. Será ofertado certificado de curso de curta duração aos alunos 

que obtiverem nota mínima de aprovação e frequência de 75% em cada módulo. 

Será ofertado, também, certificado de capacitação para atuação em Educação a Distância 

- EaD, como professor conteudista, tutor e monitor. 


