CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO-PGPE
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS
Secretaria do Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias

EDITAL N.º 022/2017 – DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

A Coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Educação e Novas Tecnologias
torna pública a realização da Defesa de Dissertação do mestrando Alcelyr Valle da Costa
Neto, no dia 23 de outubro de 2017, às 15h, sala 54 – 5º andar, Campus Divina do Centro
Universitário Internacional UNINTER, sito à Rua do Rosário, 147 - Centro, Curitiba-PR.
TÍTULO: “FORMAÇÃO DIDÁTICA DO PROFESSOR QUE ATUA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
E ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO E A MODALIDADE EAD. ”
RESUMO: A formação exigida para docência na educação superior, especialmente neste
trabalho, no curso de Direito, tem se concentrado no conhecimento aprofundado de
determinado conteúdo, seja ele prático (decorrente do exercício profissional) ou
teórico/epistemológico (decorrente do exercício acadêmico). Pouco, ou nada, tem sido
exigido em termos pedagógicos. Iniciativas no sentido de oferecer ao (futuro) professor
universitário maior preparo em relação à atividade docente, são ainda esparsas. Assim, o
objetivo deste trabalho é refletir sobre a formação pedagógica do professor universitário,
buscando oferecer subsídios para ampliar a discussão sobre esta temática. Apresenta-se,
sinteticamente, as razões pelas quais a formação pedagógica do professor universitário
tem sido negligenciada ao longo da história e os aspectos que apontam para a necessidade
desta formação ser tomada de modo mais sistemático. Assim, passa-se à análise de cinco
instituições que oferecem cursos de especialização na área do Direito, podendo verificarse que apenas uma dessas oferece em sua matriz curricular a disciplina voltada para a
formação docente, qual seja, “didática do ensino superior”. Por fim, será apresentado
como produto deste trabalho, uma matriz para um curso de didática na educação superior,
que pode ser formatado tanto de modo presencial quanto a distância.
Palavras-chave: Formação Pedagógica do Professor Universitário, Políticas de Educação
Superior, Curso de Direito na Modalidade EAD.
A banca será composta por:
Prof.ª Dra. Siderly do Carmo Dahle de Almeida (Presidente-Orientadora - PPGENT/ UNINTER).
Prof.ª Dra. Viviane Coêlho de Séllos-Knoerr (Integrante Externo - UNICURITIBA).
Prof.ª Dra. Luana Priscila Wunsch (Integrante Interno Titular - PPGENT/ UNINTER).
Prof. Dr. Ivo José Both (Integrante Interno Suplente) – UNINTER/PR.

Curitiba, 16 de outubro de 2017.
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