UNIVERSIDADE ZAMBEZE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Pré-Inscrições
1 – INTRODUÇÃO
Estão abertas as pré-inscrições para a I Edição 2020 do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
em Docência do Ensino Superior oferecido pela Universidade Zambeze em parceria com a
UNESP/Brasil, com o apoio do FDI/MCTESTP.
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior será oferecido em dois
pólos: Pólo Beira (Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades/Cidade da Beira) e Pólo
Chimoio (Faculdade de Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais/Cidade de Chimoio)
na modalidade semi-Presencial.

2 - OBJECTIVOS
• Actualizar professores das diferentes áreas de conhecimento em educação e outros
profissionais interessados no ensino no sub-sistema de Ensino Superior, no que se refere às
questões de carácter filosófico, administrativo e didático do Ensino Superior;
• Orientar metodologicamente o carácter técnico-prático daqueles que exercem ou pretende
exercer a docência no Ensino Superior;
• Qualificar profissionais para agir como especialistas no Ensino Superior.
3 - PÚBLICO ALVO
Docentes dos cursos de graduação, de instituições públicas e privadas, e outros profissionais
(incluindo aqueles que não tenham concluído a graduação) que tenham interesse em
ingressar na Docência do Ensino Superior.

4 - METODOLOGIA
O Curso de Especialização em Docência no Ensino Superior funcionará num Regime Modular
com sessões On-line e presenciais. Serão realizados encontros presenciais mensais
(componente teórica) + actividades práticas mensais (componente prática) totalizando 30
horas por disciplina.
A metodologia adotada para o desenvolvimento do curso proporciona ao estudante uma
participação activa e condições de aprendizagem por meio de discussões e participação nas
aulas contextualizadas em casos, de modo a organizar as informações e desenvolver a
capacidade de análise voltada para a aprendizagem com autonomia.
5 - MATRIZ CURRICULAR
- MATRIZ CURRICULAR:
1. Metodologia da Pesquisa
2. Fundamentos Sócio-Psicológicos da Educação
3. Trabalho Docente e Educação Superior
4. Didáctica do Ensino Superior
5. Currículo e Organização do Conhecimento na Educação Superior
6. Estrutura e Funcionamento do Ensino Superior
7. Educação e Diversidade
8. Novas Tecnologias e Formação Docente
9. Política, Gestão e Avaliação do Ensino Superior
10. Formação de Professores no Ensino Superior
11. Seminários e Palestras
12. Trabalho de Conclusão de Curso

6 - PERÍODO E PERIODICIDADE
- MATRIZ CURRICULAR:
Período de pré-inscrições: até 10 de Fevereiro de 2020
Período de duração do curso: 12 meses, com encontros mensais.

7 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do rendimento acadêmico será feita por módulo (teórica e prática), abrangendo
MATRIZ de
CURRICULAR:
os- aspectos
assiduidade e eficiência, ambos eliminatórios.

Em cada componente teórica, a avaliação ficará a critério do professor da mesma, utilizando
um ou mais dos seguintes meios de aferição: provas, exames, seminários, trabalhos,
projectos, e participação geral nas actividades da disciplina.
Na componente prática, para além dos meios de aferição da componente teórica, será
adoptado um formulário padronizado de avaliação, onde serão considerados, dentre outros,
os seguintes aspectos: comportamento ético, relacionamento com outros
docentes/funcionários e estudantes (se for o caso) da instituição a que pertence,
conhecimentos adquiridos, atitudes e habilidades necessárias para o pleno exercício da
profissão.
Em todas as disciplinas, as notas poderão variar de 0 (zero) a 20 (vinte) com, no máximo,
uma casa decimal.
A nota mínima para aprovação em cada disciplina é 14,0 (catorze), sendo que ao aluno que
obtiver nota igual ao superior a 10,0 (dez) e menor que 14,0 (catorze), será permitida uma
segunda avaliação.
Os instrumentos de avaliação dos estudantes deverão constar explicitamente do plano de
curso elaborado pelo professor de cada disciplina.
8 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA
A frequência do curso será registada na lista de frequência entregue ao professor, que deverá
preenchê-la no início e no final de cada sessão da aula, o registo deverá ser feito pelo
- MATRIZeCURRICULAR:
professor
ao término do curso só será concedido certificado aqueles que tiverem no
mínimo uma frequência 75%.

9 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO
Ao final do curso, o estudante deverá elaborar e entregar para análise o trabalho de
conclusão do curso que poderá ser na forma de artigo científico.
MATRIZ de
CURRICULAR:
O- trabalho
conclusão do curso será analisado por uma Comissão formada pelo professor
orientador e dois membros indicados pela coordenação do curso.
Sendo aprovado o aluno está apto a receber a certificação. Após a análise do trabalho de
conclusão do curso o estudante poderá ser solicitado para apresentação pública do mesmo.

10 - CERTIFICAÇÃO
Requisitos para a certificação:
1. Apresentação
de todas as actividades avaliativas de cada módulo.
- MATRIZ
CURRICULAR:
2. Obtenção da média mínima de aprovação em cada módulo;
3. Frequência mínima de 75% do total de cada módulo ministrado.
4. Aprovação no trabalho de conclusão do curso
5. Quitação das mensalidades
Vagas Oferecidas: 200 vagas
Valor: 18 parcelas de 6000,00. Desconto de 10% quando a parcela for quitada até o dia 10
de cada mês.
Documentos Necessários para Matrícula:
o
o
o
o
o
o
o

1 foto 3x4
1 cópia do Diploma de Graduação;
1 cópia do Histórico Escolar de Graduação;
1 cópia do BI, NUIT e comprovante de Residência.
Curriculum vitae actualizado e assinado
Carta de compromisso
Taxa de Matrícula: 1000,00Mt

Números de conta:
Banco
Absa
BCI

Número de conta
0720106000699
3428387510001

Titular
Unizambeze FCSH
FEARN Unizambeze-RP

Endereço para pré-inscrição: Secretaria da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades
(Cidade da Beira) e da Faculdade de Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais (Cidade
de Chimoio)
Acesso para pré-inscrição: www.unizambeze.ac.mz

