
 1 

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: A AULA EM FOCO 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro

∗
 – UnB 

GT-04: Didática  

 

 

Ementa 

Docência universitária: natureza, especificidade, características legais e conceituais. A aula 

como sistema complexo de significados, de relações e intercâmbios. Fatores padronizadores 

da aula e fatores de resistência e oposição à programação instituída. As dimensões do 

processo didático na ação docente: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Elementos 

constitutivos da organização didática da aula na perspectiva relacional. 

 

Objetivos 

� Analisar a natureza, a especificidade e as características legais e conceituais da 

docência universitária. 

� Analisar a aula como sistema complexo de significados, de relações e intercâmbios. 

� Desvelar os fatores padronizadores da aula. 

� Compreender os fatores de resistência e oposição à programação instituída. 

� Analisar as dimensões do processo didático na ação docente: ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar. 

� Analisar os elementos constitutivos da organização didática da aula na perspectiva 

relacional. 

 

Conteúdos 

� Docência universitária: natureza, especificidade, características legais e conceituais. 

� A aula como sistema complexo de significados, de relações e intercâmbios. 

� Os fatores padronizadores da aula. 

� Os fatores de resistência e oposição à programação instituída. 
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 Profissão docente e práxis educativa. 
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� As dimensões do processo didático na ação docente: ensinar, aprender, pesquisar e 

avaliar.  

� Elementos constitutivos da organização didática da aula na perspectiva relacional. 

 

Procedimentos 

Aula expositiva dialogada e atividades de reflexão grupal em torno das questões postas pela 

teoria e prática docente investigativa. 

 

Recursos didáticos 

Retroprojetor ou data-show, textos de apoio 
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