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O Curso de Pós-Graduação Especialização em Docência na Área da
Saúde da Fundação Universitária de Cardiologia tem como objetivo promover a
formação de especialistas em docência com competências, habilidades e valores
que lhes possibilitem ocupar posições de destaque no mercado de trabalho.
O Curso visa desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
pertinentes às atividades da docência, da intervenção técnico-pedagógica, da
extensão tecnológica e da pesquisa aplicada e da gestão na educação na área da
Saúde.

Público alvo: Profissionais da área da saúde.

Duração: 18 meses.

Frequência: Quinzenal.

Turno/dias: Sextas-feiras à noite / Sábados – manhã e tarde.
Início das aulas: 21/06/19

Carga horária total: 368 horas.
Número de vagas: 40 vagas.
Período de inscrições: De 07 de maio à 19 de junho.
Local das aulas: Centro Cultural Rubem Rodrigues – Av. Princesa Isabel, Nº
370, Santana, POA / RS.

Investimento: 18 parcelas de R$ 440,00.


Consulte condições especiais para venda recorrente com cartão de crédito.

Inscrições através dos links:
Acesso INTERNO (dentro do Instituto):
http://10.1.1.29/Servicos/ProcessoSeletivo
Acesso EXTERNO (fora do Instituto):
http://perseus.cardiologia.org.br/Servicos/ProcessoSeletivo

Disciplinas:
 Tecnologias de informação e comunicação
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 Fundamentos filosóficos e históricos da educação brasileira
 Pesquisa na formação e no trabalho docente
 Políticas e legislação da educação e da saúde no brasil
 Neurociência, educação e aprendizagem
 Educação em saúde
 Construção do conhecimento e as teorias da aprendizagem
 Educação inclusiva
 Libras
 Metodologias ativas de aprendizagem na educação
 Avaliação da aprendizagem
 Didática na educação: perspectivas teóricas e metodológicas
 Projeto de observação pedagógica
 Planejamento docente e projetos interdisciplinares
 Projeto de intervenção pedagógica: TCC – artigo final

Maiores informações:
www.ppgcardiologia.com.br
@ppg.fuc

ppg.fuc

ppgfuc@gmail.com

(51) 3235.4124

