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Apresentação

O Curso de Especialização em Ciências da Educação teve sua origem no Projeto MIFORCAL/ALFA (Master 
interuniversitário na formação de professores de qualidade para a docência pré-universitária / América Latina 
– Formação Acadêmica), entre 2004-2007. Tratava-se de um programa de cooperação internacional, com o 
objetivo de qualificar profissionalmente egressos de cursos de licenciatura e de oferecer a professores em 
serviço da Educação Básica atualização de sua formação, tanto no âmbito das Ciências da Educação quanto 
das didáticas disciplinares, entre os países participantes.

No âmbito desse Programa, o Curso de Especialização em Ciências da Educação fundamenta-se em três 
aspectos fundamentais, sob os quais alicerça uma sólida atuação em vários contextos institucionais: a) 
construção de um Plano Formativo compartilhado, considerando as distintas realidades; b) oferecimento 
de uma formação intensamente discutida, utilizando a estrutura de ensino a distância; e c) a construção de 
um espaço de criação e  inovação no que se refere à construção de ferramentas didático-pedagógicas para 
utilização em EaD.

A atualização do projeto pedagógico do Curso e sua reedição no Brasil visa, por um lado, manter as principais 
premissas de formação de educadores com sólido conhecimento científico nas disciplinas nas quais se 
alicerça a educação e, por outro, atualizar as bases dessa formação em âmbito do cenário socioeducacional 
contemporâneo no país. Sob esse aspecto, resgatam-se as principais orientações quanto à formação de 
educadores presentes na primeira edição deste Curso, atualizadas sob a ótica das demandas coetâneas com 
o tempo presente: 

1. A formação de professores e de demais profissionais da educação encontra no sistema 
universitário o principal ambiente formativo de referência.

2. Os diversos momentos de formação de educadores devem articular-se em um sistema nacional 
de reconhecimento dos percursos formativos.

3. A formação de educadores deve ser compreendida como um caminho contínuo e coerente que 
acompanha a carreira profissional do docente, dos especialistas e técnicos em educação.

4. Professores devem ser incentivados à mobilidade (movimentação) e a compartilhar suas 
próprias experiências profissionais e formativas com colegas de outros espaços geográficos e 
com outros profissionais do mundo da educação.

5. Professores, especialistas e técnicos educacionais devem inserir-se em um contexto de busca e 
inovações, transferindo-as para sua prática docente ou especializada cotidiana, com os aportes 
científicos e teórico-metodológicos condizentes com os contextos educacionais.

Em sua reedição, o curso de Especialização em Ciências da Educação volta-se às demandas do cenário 
educacional brasileiro em suas distintas dimensões socioculturais e contextos locorregionais, da necessidade 
de sólida atualização e formação acadêmica e científica para profissionais da educação e do fortalecimento 
da identidade docente, em um contexto de tensões e disputas políticas em torno do objeto escolarização. 
Nesse sentido, o curso destina-se a egressos de cursos de graduação reconhecidos no Brasil, com o 
seguinte perfil: 

  professores, psicólogos e educadores em geral, atuantes em espaços de educação formal e não formal; 
  profissionais ou postulantes a profissionais da educação que necessitam desenvolver ou 

atualizar competências nos eixos de abrangência do curso; 
  egressos de cursos de licenciatura ou das ciências humanas com interesse em dar continuidade 

em sua formação acadêmica no âmbito do stricto sensu (cursos de mestrado e doutorado) na 
área da Educação. 

  pesquisadores do campo educacional com necessidade de ampliar as áreas de abrangência de seus 
estudos e atualizar competências profissionais para a investigação de problemas educacionais.
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Para atender a esse perfil, o curso foi estruturado em três grandes eixos: Estudos Especializados em 
Educação, envolvendo teorias educacionais, métodos, procedimentos e modelos didáticos; Teorias 
Psicológicas do Desenvolvimento e da Aprendizagem Escolar, envolvendo a psicologia da infância e 
da adolescência, as dinâmicas escolares os processos de aprendizagem; e Processos Socioculturais e 
Políticos em Educação, que abrangem as dimensões políticas, culturais e sociais as quais repercutem na 
dinâmica educacional. A formação é consolidada mediante o desenvolvimento de competências de pesquisa 
em educação, tanto na aplicação de projetos educacionais em contextos de atuação profissional quanto no 
desenvolvimento de projetos de pesquisa científica no âmbito da continuidade da formação acadêmica em 
níveis mais elevados de ensino (cursos de pós-graduação stricto sensu).

Nessa perspectiva, o curso se propõe a contribuir tanto para a educação permanente de educadores quanto 
para a atualização e formação continuada de profissionais da educação, pautadas em sólida formação 
científica e teórico-metodológica em tópicos das ciências que estruturam a área da Educação.

A proposta do presente Curso na modalidade a distância visa a contribuir duplamente para o 
desenvolvimento do contexto regional e nacional. De um lado, contribuir para a ampliação de oportunidades 
educacionais em diferentes regiões geográficas, incluindo aquelas regiões com baixa oferta de cursos de 
Especialização na área da Educação. Em paralelo, ampliar a presença de uma universidade comunitária 
e seus impactos sociais para além das regiões físicas de sua abrangência, por meio do diálogo com as 
comunidades locais e do intercâmbio de pessoas e de saberes.

A justificativa do Curso, nessa modalidade, coaduna-se com as necessidades do tempo presente na 
formação de profissionais da Educação, sobretudo com o uso de tecnologias digitais, que permitem 
ampliar os espaços de formação, integrando metodologias, flexibilizando a necessidade de presença 
física, reorganizando os espaços e tempos de ensino e de aprendizagem. Sob esse ponto de vista, aqueles 
estudantes que carecem de atualização profissional em serviço são dispensados de deslocamentos físicos 
para outros espaços geográficos: dado que o curso é voltado a profissionais da educação, muitos deles 
atuantes em espaços geográficos diversificados e dispersos, como secretarias municipais de educação, 
escolas e organizações governamentais, não governamentais e redes privadas de ensino, a modalidade 
a distância atenua as barreiras espaciotemporais para os estudos e, em paralelo, cria possibilidades de 
formação de redes de colaboração, haja vista que, apesar das particularidades regionais, os desafios 
encontrados no âmbito da educação são recorrentes independentemente da região do país.

Perfil do formado
O Curso de Especialização em Ciências da Educação trata do tema da formação de especialistas, de 
docentes e de outros profissionais do campo educacional e do desenvolvimento de formação acadêmica para 
pesquisadores na área da educação. Nesse sentido, o perfil de egresso ensejado pelo Curso abrange uma 
concepção de pesquisador e formador que responda aos seguintes perfis:

a. Formador “de” e “na” qualidade: para a formação inicial ou continuada do docente, 
acompanhada da possibilidade de atuar em um sistema educativo de qualidade, na avaliação 
de iniciativas formativas, na organização de eventos e na gestão dos projetos educacionais.

b. Docente com domínio não apenas dos conhecimentos disciplinares, mas que saiba gerir 
técnicas de comunicação, as variadas tecnologias e os instrumentos didáticos.

c. Formador para a educação global dos valores: um educador que apresente competências de 
exercer sua profissão num contexto de mudanças, adaptando-se com eficácia a realidades 
e sistemas diversos (e de culturas que interagem num contexto de diversidade cultural), sem 
perder de vista sua missão de formador.

d. Investigador de problemas educacionais: um educador que reflita sobre sua prática social 
e profissional e seja capaz de evidenciar situações passíveis de intervenção nos contextos 
educacionais, por meio do conhecimento científico.



Universidade do Sul de Santa Catarina

7

Manual do Curso

Após a conclusão do Curso e suas correspondentes atividades formativas, os participantes deverão 
ter desenvolvido competências e conhecimentos teóricos sobre metodologias didáticas, psicológicas, 
comunicativas e tecnológicas necessárias para exercer a profissão docente na sua área de atuação, para o 
exercício profissional e para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de intervenção em educação.

Nesse sentido, o/a Especialista em Ciências da Educação egresso deste Curso é o/a educador/a apto/a 
para atuar com qualidade em sistemas educacionais públicos ou privados, que exerça a docência com 
base em conhecimentos técnicos e científicos em contextos educacionais e sociais plurais, modulados pela 
diversidade cultural e por valores democráticos. É, também, o/a Especialista que utiliza o conhecimento e a 
pesquisa científica para analisar e propor soluções a desafios e problemas educacionais nos contextos nos 
quais atua social ou profissionalmente e o/a educador/a que esteja apto/a à educação ao longo da vida e a 
seguir carreira acadêmica em níveis mais elevados de ensino, como cursos de pós-graduação stricto sensu.

Objetivos geral e específicos

Objetivo geral
Formar especialistas e pesquisadores para atuar na Educação e para seguirem carreira acadêmica em níveis 
mais elevados de ensino de pós-graduação, com base em sólida formação acadêmica, com consistência 
teórica, metodológica e investigativa, pautada nas ciências que fundamentam a área da Educação.

Objetivos específicos
  Promover o desenvolvimento e a atualização de competências profissionais para atuação no 

mundo do trabalho, no âmbito da educação.
  Promover a formação continuada e o aprimoramento da prática docente para a Educação 

Básica, com base na atualização de conhecimentos teóricos.
  Fomentar o senso crítico e o espírito investigativo pautado no conhecimento científico, ante os 

desafios educacionais contemporâneos.
  Contribuir para a formação de pesquisadores na área da Educação no país.
  Preparar para o ingresso em cursos de mestrado e doutorado na área da Educação ou das 

Ciências Humanas com enfoque em contextos ou processos educacionais.

Duração do curso
O Curso tem duração média de 14 meses, podendo ser concluído em, no máximo, 36 meses.

Carga-horária
O Curso tem carga horária de 360 horas.
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A organização didático-pedagógica do curso foi elaborada de acordo com o Projeto Pedagógico Institucional 
da Unisul, com abordagem interdisciplinar e que compreende a formação para o mundo do trabalho 
alicerçada nas dimensões científico-tecnológicas, sociotécnicas e socioculturais comprometidas com 
a sustentabilidade da vida no planeta. A seguir, o detalhamento das concepções metodológicas e da 
organização didática do curso.

Concepções teórico-metodológicas
O Curso reconhece que educação é uma categoria polissêmica e multidimensional. Brandão (2007) já 
chamava a atenção para o fato de que ninguém escapa da educação: ela existiu e existe, de modo diverso, 
em diferentes sociedades, em cada povo ou entre povos que se encontram; “existe difusa em todos os 
mundos sociais, primeiro, sem classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas; mais adiante 
com escolas, salas, professores e métodos pedagógicos” (BRANDÃO, 2007, p. 11). Gatti (2013), por sua vez, 
entende a educação como um direito humano e um bem público. Enquanto tal, nos novos contextos sociais, 
a educação é o que permite às pessoas exercerem outros direitos humanos e, por isso mesmo, a educação é 
essencial para a compreensão, conscientização, demanda e luta por esses direitos. 

Enquanto fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam, produzem e reproduzem, a educação pode 
existir de modo livre – como uma forma de tornar comum as criações, os bens sociais e culturais, o saber, as 
crenças e as ideias – ou pode existir de modo imposto por um sistema centralizado de poder, que usa o saber 
e o controle sobre ele como formas de reforçar a desigualdade entre os indivíduos, a divisão dos bens, do 
trabalho, dos direitos e dos símbolos (BRANDÃO, 2007). Nessa perspectiva, a educação não existe de modo 
apartado do mundo social e cultural do qual faz parte, produz, reproduz e confronta.

O curso alinha-se com as concepções de educação para o século XXI, presentes em documentos oficiais, 
como a Declaração de Incheon do Fórum Mundial de Educação (UNESCO, 2015), que estabelece as metas 
internacionais para a educação até 2030: uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e educação ao 
longo da vida para todos. 

A educação é entendida, neste Curso, em seus aspectos formais, também como um ato intencional: a 
definição de objetivos, itinerários formativos, conteúdos, conjuntos de competências e habilidades, ambientes 
de aprendizagem e atividades formativas, entre outros aspectos, possui uma intencionalidade de formar 
sujeitos para o mundo social e para o mercado profissional. 

Em consonância com as finalidades da universidade, por sua vez, as concepções de educação não 
podem ser pensadas de modo apartado das concepções de conhecimento, haja vista que a universidade 
é definida, historicamente, como espaço de referência para a produção, desenvolvimento e disseminação 
do conhecimento científico. Não obstante a importância atribuída às formas de conhecimentos prévios 
dos estudantes, que devem ser valorizadas, o conhecimento científico é uma forma de conhecimento 
especializado, histórica e socialmente produzido. Da perspectiva de Young (2011), nenhum estudante 
frequenta a sala de aula para aprender o que já sabe. São os campos de conhecimento que estabelecem a 
fonte do conhecimento especializado e que compõem o currículo, constituindo as disciplinas. 

Tal como o conhecimento, o desenvolvimento da ciência e tecnologia não é isento; nem se desenvolvem 
à parte das relações sociais de produção. Todavia, o conhecimento permanece como campo e tecnologia 
de poder e governabilidade, que será mais ou menos profícuo às sociedades em conformidade com 
suas mediações e aplicações. Resulta, dessas relações, a necessidade da formação de profissionais e 
pesquisadores da educação que, além do domínio técnico de sua área de conhecimento, da didática e da 
pedagogia, manifeste em sua práxis o senso crítico e reflexivo sobre a função social da escola, da educação, 
do conhecimento e das organizações educacionais.
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O Curso entende como necessidade das sociedades contemporâneas a educação permanente, haja vista 
que o conhecimento não é um produto acabado, encerrado em si mesmo, mas decorrente das complexas 
e dinâmicas relações sociais, de produção, dos avanços técnicos, científicos e suas repercussões nas 
sociedades. Justifica-se, sob esse aspecto, a necessidade de atualização de competências profissionais 
e conhecimentos científicos, a fim de possibilitar o agir comprometido em sociedades plurais, seja como 
docente, como educador de modo mais amplo ou como pesquisador educacional (SACRISTÁN, 1998).

O Curso adota as concepções que embasam a organização didático-pedagógica da modalidade a distância 
da Unisul, pautada nos materiais didáticos, nos sistemas de comunicação, na ação docente e na avaliação da 
aprendizagem. Referindo-se a uma proposta pedagógica realizada por meio da EaD, é importante destacar 
que o Curso utiliza-se de uma combinação de diferentes mídias, tecnologias e estratégias pedagógicas para 
possibilitar o melhor e mais amplo acesso aos conteúdos, às atividades de aprendizagem e aos agentes do 
sistema de acompanhamento ao estudante.

Para o desenvolvimento dos perfis de egressos ensejados, o curso adota o trabalho acadêmico efetivo do 
discente, por meio de atividades formativas realizadas em ambientes de aprendizagem, com efetiva interação 
durante o processo educacional. Esse processo ocorre tanto pela organização dos materiais didáticos e pela 
realização de atividades formativas, quanto pela relação professor-estudante. A comunicação e a interação 
são vistas como fundamentais no processo educacional proposto, sendo realizadas entre estudante/
conteúdo, estudante/professor, estudante/assistente educacional, estudante/estudante, estudante/interface 
tecnológica, destacando que tais comunicações e interações não são realizadas isoladamente e podem 
combinar-se entre si, dando origem à variadas formas. 

A interação entre os participantes do sistema pedagógico acontece em ambientes virtuais de aprendizagem 
desenvolvidos de forma a propiciar, por meio de ferramentas síncronas e assíncronas, a mediação 
pedagógica, comunicação entre professor e estudantes, mostrando-se eficiente na construção do 
conhecimento por meio da integração entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O 
curso adota o ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pela Unisul e denominado Espaço UnisulVirtual 
de Aprendizagem (EVA), que está organizado didaticamente, disponibilizando ao estudante o Plano de ensino 
da Unidade de Aprendizagem, uma proposta de Roteiros de estudos, cronograma para o desenvolvimento 
das atividades e recursos didáticos como objetos de aprendizagem, webaulas, webconferências, textos 
obrigatórios e complementares; acervo bibliográfico; atividades individuais e colaborativas; ferramentas de 
comunicação síncronas e assíncronas, além de suporte técnico e pedagógico para a realização dos estudos.

Estrutura curricular
As competências formam os alicerces da estrutura curricular, cujos componentes básicos são formados por 
certificações, unidades de aprendizagem e atividades formativas. As certificações são planejadas para o 
desenvolvimento de competências em campos específicos de saber e de atuação e são organizadas em ciclos 
de formação e constituídas por unidades de aprendizagem, que formam a base para os planos de ensino.

O Curso é constituído por quatro certificações estruturantes, constituindo a formação essencial do/da 
Especialista em Ciências da Educação em três eixos de atuação principais. 

A certificação Estudos Especializados em Educação, com 120 horas/aula, agrupa conteúdos programáticos 
e atividades formativas sobre as áreas específicas da Educação, a saber, teorias da formação, didática e 
avaliação. Envolve aspectos relacionados às teorias contemporâneas da formação e aos princípios de ensino 
e aprendizagem na organização do trabalho escolar e da avaliação de projetos e processos educacionais.

A certificação Teorias Psicológicas do Desenvolvimento e Aprendizagem Escolar, com 90 horas/
aula, engloba conteúdos e atividades formativas relacionadas à psicologia da educação, em especial, ao 
desenvolvimento físico, cognitivo e psicossexual na infância e na adolescência, à inteligência e aos processos 
de aprendizagem.
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A certificação Processos Socioculturais e Políticos em Educação, com 120 horas/aula, engloba atividades 
formativas e conteúdos que visam a relacionar aspectos sócio-históricos e culturais para o estabelecimento 
da cultura escolar, do currículo e das políticas educacionais, bem como novas tensões que emergem no 
contexto das sociedades democráticas e plurais em ambiências físicas e digitais.

Todas as certificações e suas respectivas Unidades de Aprendizagem, nesses três eixos, são estruturadas 
com base no conhecimento científico das ciências sociais e humanas que fundamentam o campo 
educacional, na produção acadêmica contemporânea. 

A formação é consolidada com a certificação Tópicos Avançados de Pesquisa em Educação, com 30 
horas/aula, que visa a reunir os conteúdos teórico-metodológicos das demais certificações sob a perspectiva 
da pesquisa em contextos educacionais, da identificação de situações-problema e da elaboração de projetos 
aplicados ou projetos de pesquisa em educação.

Em conjunto, as certificações visam a formar o/a Especialista em Ciências da Educação para atuar com 
qualidade em sistemas educacionais, com base no exercício da docência pautado em conhecimentos 
técnicos e científicos. Além disso, deve ser formador em contextos educacionais e sociais modulados 
pela diversidade cultural e por valores democráticos, utilizando o conhecimento e a pesquisa científica 
para analisar e propor soluções a desafios e problemas educacionais nos contextos em que atua social ou 
profissionalmente, estando apto a seguir a carreira acadêmica em níveis mais elevados de ensino.

Ciclo de formação

CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT

UNIDADE DE 
APRENDIZAGEM

C/H 
UA CRÉD. EMENTA

Estudos 
Especializados 
em Educação

120 Teorias da formação para a 
educação contemporânea

30 2 Linhas de investigação contemporâneas das teorias de 
formação e do desenvolvimento do currículo formativo. 
Aprendizado e organização do conhecimento. A 
organização dos currículos na educação do terceiro 
milênio. Desenvolvimento intelectual em Vigotsky e 
Brunner. Interação entre processo de aprendizagem e 
desenvolvimento. Inter-relação entre a posição estruturalista 
e as teorias contemporâneas da aprendizagem na 
organização de ensino. 

Métodos, estratégias e 
procedimentos didáticos

30 2 Organização do trabalho escolar. Docente de qualidade e 
relações entre competências epistemológico-disciplinares, 
metodológico-didáticas, comunicativas, relacionais e de 
gestão. Competências e usos das linguagens midiáticas em 
sala de aula. 

Modelos didáticos 
na perspectiva da 
investigação cognitiva

30 2 A didática no contexto da Psicologia Cognitiva. 
Aprendizagem e as teorias e variáveis implicadas. Critérios 
para a geração de modelos na didática e seu alcance. 
Objetivos educacionais e condições de aprendizagem. 
Relações entre objetivos, conteúdos e  atividade docente.

Avaliação da qualidade da 
formação

30 2 Modelos e problemas nas práticas de avaliação. A 
constatação e o problema de uma unidade de medida. 
O controle a o problema de uma medida de avaliação. 
A verificação e o problema dos objetivos insignificantes 
e o valor formativo. A meta-avaliação e o problema da 
distância estimativa. A monitorização dos pontos críticos na 
avaliação. As práticas da avaliação na escola. As funções e 
os paradigmas da avaliação escolar: dimensões, funções, 
indicadores e descrições. Relações entre objetivos e 
critérios de avaliação.

continua ...
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CERTIFICAÇÃO C/H 
CERT

UNIDADE DE 
APRENDIZAGEM

C/H 
UA CRÉD. EMENTA

Teorias 
Psicológicas do 
Desenvolvimento 
e Aprendizagem 
Escolar

90 Psicologia da infância e da 
adolescência 

30 2 Estudos interacionais sobre a infância e a adolescência. 
Desenvolvimento físico, afetivo e psicossexual. 
Transformações físicas ocorridas da pré-adolescência 
e adolescência e as características do desenvolvimento 
cognitivo do adolescente. Construção da Identidade: 
funções, família e grupos na adolescência. O papel do 
professor na construção de processos de significação em 
relação com o adolescente.

A psicologia da dinâmica 
relacional no contexto 
escolar

30 2 Desenvolvimento social e seus valores na dinâmica escolar. 
Causas e manifestações da violência na escola. Abordagens 
filosóficas e epistemológicas da sociedade: humanismo 
e personalismo, pessoa e interação social. A proposta 
humanista para a educação. Desafios dos docentes na 
sociedade contemporânea diante dos processos de 
comunicação, interações e conflitos. A comunicação e a 
dinâmica relacional na instituição educativa e como processo 
de aprendizagem. Comunicação relacional para a criação de 
uma nova cultura institucional.

Abordagem psicológica de 
análise dos processos de 
aprendizagem

30 2 Teorias da aprendizagem e exemplos em contextos 
didáticos. Concepções de desenvolvimento e 
aprendizagem. O enfoque da psicologia do processamento 
da informação. Psicologia cognitiva, modelos de inteligência 
e programas educativos. Abordagens psicológicas 
contemporâneas da aprendizagem escolar. Psicologia 
Sócio-histórica nos Processos Educativos: teorias e 
contribuições para a educação. A Psicologia na escola e 
nos novos espaços socioeducativos.

Processos 
Socioculturais 
e Políticos em 
Educação

120 Cultura, currículo e 
epistemologia das 
disciplinas escolares

30 2 Cultura, conhecimento e diferentes concepções de currículo. 
Teorias curriculares: tradicionais, críticas e pós-críticas. 
Currículo oficial, currículo oculto e suas implicações para 
a prática pedagógica. Cultura escolar e organização dos 
saberes escolares. Estudos avançados no campo do currículo.

Sociedade, políticas e 
documentos educacionais

30 2 Conceitos, modelos e tendências teórico-metodológicas 
de análise das políticas e documentos educacionais. 
Avaliação de políticas educacionais. Relações entre 
Estado, sociedade e políticas educacionais. Organismos 
multilaterais e políticas educacionais. Tensões políticas e 
trabalho docente no Brasil contemporâneo. Visão para a 
educação em 2030 e suas implicações políticas.

Diferença, estigma e 
desigualdade social na 
educação

30 2 Teorias sociológicas sobre estigma e diferença na 
educação. Desigualdade e injustiça social no contexto 
das oportunidades educacionais. Gênero, diversidade e 
estigma no campo educacional. Diversidade étnico-racial e 
educação antirracista. Políticas educacionais afirmativas e 
inclusivas. 

Tecnologias, aprendizagem 
híbrida e trabalho 
cooperativo em educação

30 2 Tensões contemporâneas do uso de tecnologias no trabalho 
e na educação. Cooperação e individualização em ambientes 
virtuais. Estudos críticos sobre cultura digital contemporânea. 
Metodologias híbridas de ensino e aprendizagem ubíqua. 
Processos formativos em ambientes virtuais.

Tópicos de 
Pesquisa em 
Educação

30 Pesquisa e Estudos 
Aplicados em Educação

30 2 Temas emergentes de pesquisa em educação: organização 
e processos didáticos, desenvolvimento e aprendizagem 
escolar, processos socioculturais e educação. Produção 
acadêmico-científica no Brasil no campo educacional 
contemporâneo. Perspectivas para projetos de pesquisa 
em educação e para projetos aplicados na solução de 
problemas em contextos educacionais. 
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Avaliação

O Curso compreende a avaliação como momento de aprendizagem e mecanismo de intervenção necessária 
no decorrer do processo para que os objetivos da aprendizagem sejam alcançados em dado período de 
tempo. Desse modo, o curso assume a concepção de avaliação da aprendizagem como um momento 
privilegiado de estudos (MORETTO, 2008), e não um ato mecânico. É importante que o especialista em 
formação na área da Educação compreenda que avaliar é indispensável em toda atividade humana e, 
portanto, em qualquer proposta de educação. A avaliação é inerente e imprescindível, durante toda formação 
inicial ou continuada que se realize em constante processo de ação-reflexão-ação.

Neste curso, pressupõe-se que os processos de avaliação abrangem a investigação de conhecimentos, a 
regulagem de processos, a autoavaliação, com o objetivo de possibilitar a intervenção necessária no decorrer 
do processo de aprendizagem. A avaliação é entendida indissociável da aprendizagem e no decorrer desse 
processo o(a) professor(a) faz diagnósticos, identifica eventuais dificuldades na aprendizagem e busca 
estratégias para saná-las. Além disso, ao estudante poderão ser possibilitadas revisões e complementações 
das suas atividades de avaliação.

As atividades de avaliação têm, ainda, o objetivo de atribuir notas ao desempenho do estudante. Neste 
curso, será obrigatória a realização das seguintes atividades de avaliação da aprendizagem por Unidade de 
Aprendizagem e/ou Certificação:

  Avaliações a distância (AD): no decorrer do período de oferta das Unidades de Aprendizagem, 
estarão disponibilizadas por meio digital, no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem. Poderão englobar 
atividades individuais ou em grupo, como fóruns de discussão, pesquisas, estudos de caso etc.

  Avaliação Presencial (AP): ao final do Curso será realizada uma etapa presencial de avaliação, a 
partir da sede, por meio de sistema de webconferência. 

As orientações e critérios de avaliação a distância e/ou presencial constarão nos respectivos planos de ensino 
das Unidades de Aprendizagem do curso.

O Curso observará os seguintes procedimentos para avaliação do aproveitamento escolar:

a. O(a) professor(a) entenderá o estudante como sujeito do conhecimento.

b. O(a) professor(a) explicitará os critérios e os instrumentos de avaliação no Plano de Ensino das 
Unidade de Aprendizagem, disponível no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem.

c. A(s) nota(s) da(s) Avaliação(ões) a Distância (AD) serão disponibilizadas no EVA, no ato de sua correção.

d. Quando for o caso de realização da Avaliação Presencial (AP), após a correção as notas devem 
ser disponibilizadas no Sistema Acadêmico.

Sistema de avaliação
O processo de avaliação ocorre por Unidade de Aprendizagem, considerando os objetivos propostos no seu 
plano de ensino, e compreenderá as atividades de avaliação a distância e presencial.

Atendendo ao que preceitua a legislação sobre a avaliação de cursos de pós-graduação, o aproveitamento do 
estudante em cada Unidade de Aprendizagem será expresso nos níveis de conceitos equivalentes a intervalos 
de notas numéricas, conforme descrito a seguir:

  Conceito A – Excelente = Nota 9,0 a 10,0.
  Conceito B – Bom = Nota 8,0 a 8,9.
  Conceito C – Regular = Nota 7,0 a 7,9.
  Conceito D – Reprovado = Nota zero a 6,9.
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Para obter aprovação em cada Unidade de Aprendizagem, o estudante deverá obter conceito final igual ou 
superior a “C”. Considerando se tratar de curso na modalidade a distância, cuja obrigatoriedade de 75% de 
frequência não é necessária, exigir-se-á, para a aprovação nas Unidade de Aprendizagem do presente curso, 
100% de frequência nas avaliações presenciais. 

O estudante reprovado deverá matricular-se novamente na mesma Unidade de Aprendizagem, caso essa não 
seja oferecida no período desejado, será facultada a sua realização em outro curso lato sensu, desde que 
apresente, no mínimo, o mesmo número de créditos e conteúdo equivalente, seja requerido o aproveitamento 
de estudos, observado o tempo máximo de conclusão do curso.

Será considerado aprovado no curso e com direito ao certificado de conclusão o estudante que obtiver 
aprovação em todas as Unidade de Aprendizagem completadas no prazo previsto no cronograma do curso, 
respeitado o prazo máximo de integralização curricular (36 meses) previsto neste PPC.

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será aprovado de forma direta o estudante que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7.0), numa escala 
de zero a dez (0 a 10), resultante do processo de avaliação desenvolvido durante a unidade de aprendizagem.

No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não obtiver, na avaliação da unidade de 
aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).

Convalidação de disciplinas
Os estudantes poderão convalidar Unidades de Aprendizagem cursadas em outras instituições ou na própria 
UNISUL, desde que realizadas em cursos de mesmo nível e respeitado o limite de oito créditos (120 horas). 
Em ambos os casos é preciso obedecer aos seguintes critérios para ser efetuada a equivalência: 

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de equivalência do conteúdo;

  a unidade de aprendizagem/disciplina a ser aproveitada deverá ter 100% de carga horária 
correspondente.

A coordenação do curso fará a análise das equivalências e emitirá parecer sobre as disciplinas passíveis de 
serem validadas.
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual ‑ Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Programa
Prof. Moacir Heerdt
E-mail: geppexi.uv@unisul.br

https://minha.unisul.br/psp/pa89prd/?cmd=login&languageCd=POR&
mailto:suporte.ead%40unisul.br?subject=
mailto:geppexi.uv%40unisul.br?subject=


http://www.unisul.br
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