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Introdução 

A pedagogia universitária vem ao longo do tempo marcada pela falta de 

profissionalização, levando o professor a construir sua prática docente desprovida de 

embasamento pedagógico. CUNHA (2010; 2014).  

Assim temas centrais na organização do trabalho pedagógico como a 

epistemologia do processo de ensino/aprendizagem, o uso de metodologias ativas nesses 

processos, o uso da avaliação nas perspectivas diagnóstica, formativa e somativa, são 

assumidos sem a qualificação pedagógica necessária.  

Neste sentido, o que se evidencia é a adoção de modelos vividos por este 

docente sem o necessário conhecimento para o seu desenvolvimento e sustentação. 

Sacristán (1995, apud Guimarães, 2004, p.29) nos fala que a profissionalidade 

docente é “[...] a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de 

comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade de ser professor”. Para tanto, a profissionalidade docente só se constrói 

na ação-reflexão; é durante a formação inicial que o professor se descobre enquanto 

profissional da educação; é um momento de autoconhecimento que requer o contato 

com a prática, para que o futuro professor compreenda as metodologias e as concepções 

adotadas pelo ser professor. 

 Considerando tais fatores, propomos a estruturação de um Núcleo de Formação 

Pedagógica em Saúde na Universidade Federal do Tocantins, na perspectiva de 

qualificar a prática docente em saúde nesta IES. 

 

Objetivo Geral:  

Criar um espaço de formação da prática docente em saúde na Universidade federal do 

Tocantins – UFT. 

 



 

 

 

Objetivos específicos: 

Discutir as competências pedagógicas e o perfil do Docente dos Cursos da Saúde da 

UFT; 

Fomentar a Formação Docente em Saúde por meio de capacitações sobre o processo de 

ensino/aprendizagem, o usode Metodologias Ativas de Aprendizagem e Avaliação; 

Estruturar um Núcleo Integrado de Projetos em Saúde vinculados às Políticas Indutoras 

de Formação para a Saúde (Centro de Pesquisa); 

 

Metodologia 

 

A criação do Núcleo de formação pedagógica em Saúde estará vinculada ao 

Curso de Medicina em parceria com a Pró Reitoria de Graduação da Universidade 

Federal do Tocantins. 

Essa construção se dará por meio do desenvolvimento de oficinas temáticas 

abordando os temas centrais do processo de ensino/aprendizagem com convidados 

externos e internos.  

As oficinas terão duração de três horas, duas vezes na semana, totalizando seis 

horas semanais e vinte e quatro horas mensais com turmas de até trinta docentes. 

A oferta será por demanda espontânea junto aos docentes dos cursos de 

Medicina, Enfermagem e Nutrição. A característica dos cursos será de atualização com 

certificação emitida pela Pró - Reitoria de Graduação da UFT. 

Para além da qualificação pedagógica, seria discutida sua contribuição para a 

evolução da carreira docente junto a Instituição. 

Os temas que irão compor as oficinas serão apresentados em dois eixos: 

Eixo I - O que o corpo Docente da Saúde deve saber sobre a Universidade 

Federal do Tocantins no contexto administrativo. 

 

Oficina 1 – Aspectos Gerais da Gestão Universitária 

Previsão de dois encontros de 03 horas, total de 06 horas. 



No primeiro encontro (03 horas), ocorre o Circuito de dúvidas (atividade para 

organização das principais dúvidas relacionadas aos órgãos da Administração Central da 

UFT, sistematização e breve apresentação das questões formuladas).  

No segundo encontro (03 horas), ocorre a apresentação dos diversos setores da 

UFT e o Circuito de esclarecimento das dúvidas previamente encaminhadas. 

Totalizando 06 horas de oficina. 

EIXO II – O que o corpo Docente da Saúde da UFT deve saber sobre o Ensino com 

ênfase nos fundamentos teóricos da prática docente. 

Previsão de 10 encontros de 03 horas, total de 30 horas. 

 

Oficina 1 - A prática docente em saúde no contexto da UFT  

Carga Horária – 03 horas 

 

Oficina 2 – O processo de ensino aprendizagem 

Concepções teóricas tradicionais e atuais; as intrínsecas relações entre as condições de 

ensino e a qualidade da aprendizagem. 

Carga Horária – 03 horas 

 

Oficina 3 – O aluno como sujeito ativo no processo de ensino – aprendizagem 

Carga Horária – 03 horas. 

 

Oficina 4 – Sobre ensinar e aprender – Transversalidade e Interdisciplinaridade 

Carga Horária – 03 horas. 

 

Oficina 5 – Discussão de bases teóricas e de critérios para as principais decisões de 

ensino 

Definição dos objetivos de ensino; o repertório do aluno como base inicial do trabalho 

pedagógico; a organização dos conteúdos de ensino; as escolhas das atividades e 

procedimentos de ensino; as escolhas das atividades e procedimentos de avaliação; 

elaboração dos planos de ensino pelos docentes. 

Carga Horária: 03 horas 

 

Oficina 6 – O papel do professor como mediador 

Carga Horária – 03 horas. 



 

Oficina 7 – A aprendizagem significativa 

Carga Horária – 03 horas. 

 

Oficina 8 – A aprendizagem significativa 

Carga Horária – 03 horas. 

 

 Oficina 9 - Avaliação nas perspectivas diagnóstica, formativa e somativa. 

Carga Horária – 03 horas. 

 

Oficina 10 – Educação a distância na UFT - Recursos educacionais mediado pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Utilização de Ambientes virtuais de aprendizagem – Telessaúde acadêmico como 

ferramenta de apoio ao processo de ensino aprendizagem. 

Carga Horária – 03 horas. 

  

 

 


