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RESOLUÇÃO Nº 014/2017-CI/CSA 
 
 
 
 

CERTIDÃO 
   Certifico que a presente 
resolução foi afixada em local 
de costume, neste Centro, no 
dia 14/02/2017. 
 

Samarina de Abreu Bonatto, 
Secretária. 

 Aprova criação de disciplina no  
Programa de Pós-Graduação em  
Ciências Contábeis (PCO). 

 
 

Considerando o contido nos incisos XVII e XXI do Art. 48 do Estatuto 
da Universidade Estadual de Maringá; 

Considerando o conteúdo do Processo nº 7469/2012; 
Considerando o contido na Resolução no 002/2017-PCO; 
Considerando decisão do Conselho Interdepartamental em sua 73ª 

reunião, nesta data. 
 
 
 

 
O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE  

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A SEGUINTE 
RESOLUÇÃO: 
 
 
 

Art. 1º Fica aprovada a criação da disciplina eletiva abaixo, no  
primeiro semestre de 2017, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Ciências  
Contábeis (PCO): 

 

Nome da disciplina: Didática no Ensino Superior 

Carga Horária: 60 horas  

Créditos: 04 

Sem./Ano 1/2017 

Professor Reinaldo Rodrigues Camacho 

Ementa: Esta disciplina coloca em discussão a educação superior e a pro-
fissionalização do professor universitário. As dimensões do pro-
cesso didático e do ensino-aprendizagem: ensinar, aprender, 
pesquisar e avaliar; o currículo e as estratégias e métodos de 
ensino; o aprendiz adulto; as múltiplas inteligências e as compe-
tências profissionais do professor são temas priorizados por ela.  
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Objetivos Estimular a reflexão científica e criativa da profissão docente e 
do processo ensino-aprendizagem no Ensino Superior.  
Treinar o futuro professor no desenvolvimento de competên-
cias e habilidades para o ensino, na organização e planeja-
mento de disciplina e planos de aula, e na descoberta de pro-
cedimentos e estratégias capazes de promover a produtivida-
de do professor e o rendimento do aluno. 

 

Programa 1 O Ensino Superior no Brasil;  
2 estudantes universitários;  
3 Inteligências;  
4 Professor: competências profissionais;  
5 Currículo/diretrizes curriculares para o curso de ciências con-
tábeis e conteúdos programáticos;  
6 Currículo de cursos de ciências contábeis;  
7 A produção do conhecimento na área de ciências contábeis; 
8 Avaliação de curso e avaliação institucional;  
9 Avaliação da aprendizagem;  
10 Estratégias de ensino: Aulas expositivas; Aulas expositivas 
dialogadas; Casos de Ensino; Problem Based Learning; 
Storytelling; D-Thinking.  

 

Metodologia Aulas expositivas, seminários, pesquisas, leituras e dis-
cussões de textos/artigos científicos. 

 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as  

disposições em contrário. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA. 
CUMPRA-SE. 

 
 

Maringá, 10 de fevereiro de 2017. 
 
 

Prof. Dr. Romildo de Oliveira Moraes, 
Diretor. 

 


