
 

A Universidade Federal do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Ensino 

(PROEN), apresenta o PROGRAMA DOCÊNCIA ATIVA, ação destinada à formação 

continuada, atualização pedagógica docente, desenvolvimento e melhoria da 

qualidade do ensino de graduação na UFMA. Para isso, o programa visa promover 

reflexões sobre práticas pedagógicas, impulsionar a busca de novos saberes 

referentes ao cotidiano docente e estimular uma cultura de formação que promova a 

consciência autorreflexiva social e crítica dos professores. 

O programa visa ainda atender às demandas de temáticas relevantes 

para a formação continuada de professores para o exercício da docência, que sejam 

encaminhadas pelas Subunidades Acadêmicas. O programa também prevê que os 

docentes da UFMA possam colaborar mediante a oferta de minicursos, oficinas, 

palestras sobre o ensino superior. 

 

OBJETIVOS 

 Atender às necessidades de melhoria da qualidade do ensino de graduação 

na UFMA, por meio de ações de formação continuada e atualização 

pedagógica. 

 Oferecer subsídios para reflexão e desenvolvimento sobre processos de 

planejamento, técnicas e métodos de ensino, avaliação da aprendizagem 

discente, com base na ética profissional e no compromisso social da 

instituição. 

 Promover o diálogo acadêmico acerca de temas inerentes à docência. 

 

 

 

 



FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

O Programa Docência Ativa será formado por módulos de 20h ou 40h, 

com ofertas de minicursos, seminários, mesas redondas, palestras e oficinas para 

professores e servidores de ensino superior que desenvolvem assessoria 

pedagógica nos cursos de graduação. A oferta ocorrerá semestralmente na Semana 

de Planejamento Acadêmico, de acordo com o Calendário Acadêmico. 

 

TEMÁTICAS 

Os temas a serem abordados devem incidir naqueles que propiciam a 

melhoria do ensino de graduação da UFMA, a exemplo de:       

 Práticas pedagógicas; 

 Metodologias de ensino; 

 Avaliação; 

 Inclusão; 

 Ética; 

 Leitura, interpretação e produção; 

 Tecnologias na educação; 

 Programas de governo (Políticas Públicas Educacionais); 

 Currículo; 

 Estágio; 

 Legislação da educação. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação de cada atividade que integra o módulo deve ser feita durante 

o evento e/ou ao final dele, se necessário.  

 

 


