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Resumo: Com a ampliação da oferta de matrículas e a consequente expansão da Educação 

Superior, verifica-se a demanda de docentes universitários devidamente titulados para 

atuarem nessa modalidade de ensino, cumprindo com o que estabelece a LDBEN nº 

9.394/1996, inciso II do Art. nº 52, ao asseverar a necessidade de um terço do quadro de 

professores com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, o que aponta para a formação 

do docente da Educação Superior. Porém, historicamente, a Pós-Graduação Stricto Sensu tem 

sido considerada o lócus da formação do pesquisador, deixando em segundo plano a formação 

do docente. Tal situação dificulta que o docente domine os saberes necessários para o 

exercício de sua profissão, de modo a que seus alunos consigam aprender de forma 

significativa. Desse modo, objetivamos compreender se o Estágio Docente do Programa de 

Mestrado de Saúde Coletiva de uma universidade pública baiana contribui para a  formação 

de saberes necessários para o futuro docente universitário. Este trabalho está baseado em 

teóricos como: Tardif (2006), Martins (2013), Almeida (2012), Bolzan (2007-2009), Corrêa; 

Ribeiro (2013), Pimenta (2008), Pimenta; Anastasiou (2010), Pimenta (2012), dentre outros 

autores. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva (MINAYO, 2006), desenvolvida com 

estudantes do Mestrado de Saúde Coletiva de uma universidade pública baiana, no decorrer 

do processo do Estágio Docência, cujos dados foram produzidos mediante entrevistas 

semiestruturadas (MINAYO, 2006) com 12 pós-graduandos, analisadas com a técnica análise 

de conteúdo do tipo temática (BARDIN, 2011). Os resultados desta investigação indicam que 

a Pós-Graduação Stricto Sensu é o lugar da formação do pesquisador e, também, do professor 

universitário e, dentre os saberes necessários para a docência universitária, nossos 

colaboradores apontaram para: conhecimentos específicos da área que atuam; conhecimentos 

da Didática Aplicada à Saúde; competência afetiva na relação educativa; a relevância da 

experiência (na/da prática) e, por fim, os conhecimentos sobre as políticas públicas. 
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Introdução 

 

A complexidade do mundo contemporâneo tem exigido dos atores sociais uma sólida 

formação, a fim de que possam exercer, com competência e destreza, as múltiplas atividades 

inerentes às suas profissões. A esse respeito, evidenciamos os diversos conhecimentos que o 

professor da Educação Superior precisa apreender e utilizar em seu exercício docente na 

perspectiva de formar profissionais preparados para atuarem bem na sociedade atual.  
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 Nesse contexto, as discussões que envolvem a formação do professor universitário 

vêm se ampliando vertiginosamente tanto no país, quanto no mundo, pois o profissional para 

a docência universitária precisa ter domínio de uma multiplicidade de saberes que 

correspondam às demandas conclamadas pelos sujeitos sociais na atualidade, fazendo com 

que a docência torne-se uma atividade complexa. 

 Temos a compreensão de que a Pós-Graduação Stricto Sensu além de formar o 

pesquisador, é responsável pela formação do docente que atua na Educação Superior. Tal 

formação precisa ser amparada por conhecimentos que podem contribuir com uma prática 

educativa significativa, nesse nível de ensino, a exemplo da Didática e do Estágio Docência. 

 Assim, no intuito de delinear esta pesquisa, elegemos a seguinte pergunta 

investigativa: Quais são os saberes tratados no Estágio Docente do Programa de Mestrado de 

Saúde Coletiva de uma universidade pública baiana que contribuem para a formação do 

professor que atua na Educação Superior? 

 Para respondê-la, construímos o seguinte objetivo geral: compreender se o Estágio 

Docente do Programa de Mestrado de Saúde Coletiva de uma universidade pública baiana 

contribui para reflexões sobre os saberes necessários para a formação do docente 

universitário. 

Algumas investigações como Corrêa; Ribeiro (2013), Martins (2013), Bolzan (2007-

2009), dentre outros, apontam para alguns hiatos que acontecem nos espaços da Pós-

Graduação Stricto Sensu, ao indicar que neles há uma maior exaltação para a pesquisa em 

detrimento da formação docente. 

Nesta investigação, todavia, notamos que o Mestrado pesquisado possui dois 

componentes curriculares pouco encontrados em outros Programas: Didática Aplicada à 

Saúde e Estágio Docência, o que nos instigou saber se tais componentes fazem diferença, quer 

dizer se  eles se constituem elementos formativos do professor que vai atuar nas IES. 

 

Saberes necessários para a docência universitária no cenário contemporâneo 

 

A docência por si só é uma prática social que envolve uma multiplicidade de funções, 

pois o professor além de ser o profissional responsável pela formação de outros sujeitos 

sociais, também assume uma série de outras funções como: a elaboração de projetos de 

pesquisa para concorrer editais de instituições de fomento, o desenvolvimento de tais 

pesquisas, a elaboração de relatórios, a orientação de graduandos na construção de 

monografias de conclusão de cursos e ou de planos de trabalho, além da participação de 

atividades de extensão, de reuniões e de outras atividades administrativas e pedagógicas.  



 

 

Na Educação Superior, a docência é uma atividade complexa, pois as IES têm 

conclamado aos professores assumirem diversos compromissos, no sentido de elevar e 

garantir a qualidade institucional, requisitada pelas agências financiadoras e órgãos de 

fomento que, em sua maioria, preocupam-se muito mais com os resultados e os escores para 

que os programas sejam contemplados nas avaliações externas. 

Nesse panorama, a atividade docente emancipadora nas IES necessita de professores 

bem qualificados e dotados de amplos saberes. Ou seja, profissionais para a docência 

universitária com uma potente formação nos saberes específicos da área do conhecimento e 

naqueles da ciência pedagógica. A esse respeito Tardif (2006) e Gauthier (2006) apontam 

acerca da aquisição de conhecimentos que vão sustentar essa prática educativa 

transformadora. 

No pensamento de Tardif (2006, p. 19-20), “[...] o saber dos professores é plural e 

também temporal, uma vez que [...] é adquirido no contexto de uma história de vida e de uma 

carreira profissional”, visto que conhecer os conteúdos da área que atua não são suficientes 

para uma prática de ensino consubstanciada. 

O exercício profissional dos professores universitário baseia-se em seus repertórios 

culturais construídos nos seus percursos da vida, por meio da formação inicial (Graduação) e 

continuada (Extensão, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e Pós-Doutorado), além dos 

conhecimentos adquiridos em suas práticas de ensino (saberes experienciais). 

Salientamos ainda que tal exercício profissional do docente das IES perpassa não 

apenas pelo saber específico e o ‘saber experiencial’, mas, inclusive pelo ‘saber-fazer’, 

originário do próprio trabalho do professor universitário. Nessa perspectiva, Tardif; Gauthier 

(1996, p. 11) asseveram que o “[...] saber docente é um saber composto de vários saberes 

oriundos de fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e profissionais 

variados”. 

Com efeito, chamamos à atenção para o saber que se constrói na prática docente no 

ambiente das universidades ao emergirem das variadas situações advindas no contexto da sala 

de aula. Porém, é importante ressaltar que esse saber não pode validar a ideia de que basta ter 

conhecimentos específicos da sua área e o exercício cotidiano como suficientes para uma 

prática de ensino qualificada. Pelo contrário, estamos expressando a necessidade de o 

professor universitário ter um conjunto de saberes para que seu trabalho reverbere em uma 

prática educativa transformadora. 

Nesse sentido, Vieira; Therrien; Castro (2017) afirmam que o ato de ensinar na 

Educação Superior não implica em simples repetição da prática educativa absorvida no 

percurso da vida profissional, pois a docência ‘[...] é um trabalho apreendido nos 



 

 

entrecruzamentos contraditórios da vida do professor e se consolida nos processos 

institucionais das formações inicial e continuada” (p. 271). 

 

A Pós-Graduação Stricto Sensu e o Estágio Docência 

  

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 

9.394/1996), um terço dos professores universitários precisa ter titulação mínima em cursos 

de Pós-Graduação Stricto Sensu. Esta recomendação descrita no preceito legal traz indícios de 

que a formação do profissional para atuar na docência da Educação Superior deve ser 

desenvolvida em Programas de Mestrado e Doutorado Acadêmico. Assim, podemos 

compreender que tais Programas são responsáveis pela formação do docente que vai atuar nas 

IES. 

 Para tanto, é indispensável identificar qual ou quais componentes ou atividades 

presentes nos Programas de Mestrado e Doutorado Acadêmico promovem estudos para 

desenvolvimento de saberes pedagógicos, tão necessários, para um exercício profissional 

docente qualificado nas universidades. Entretanto, a investigação de Soares; Cunha (2010) 

revela ausência de clareza, no que tange à formação para a docência universitária, nesses 

cursos de Pós-Graduação, em virtude da ênfase dada para a formação do pesquisador e, 

também, a ideia equivocada de que os conhecimentos trabalhados na pesquisa, 

automaticamente, reverberam em saberes docentes. 

 De um modo geral, notamos que o estado - por meio de órgãos como o Ministério da 

Educação (MEC), a Secretaria da Educação Superior (SESU), a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas (INEP) – define os critérios para a qualidade das IES e estas organizam e 

desenvolvem as políticas de formação de seus docentes. 

 Os critérios estabelecidos para avaliação da qualidade das IES são designados pelo 

atual Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020), desenvolvido pela CAPES, cujos 

objetivos são o de delinear novas diretrizes, estratégias e metas no intuito de ofertar a 

continuidade e avançar nas propostas da política de Pós-Graduação no país. 

Concomitantemente a esse PNPG 20 11-2020, temos o Plano Nacional de Educação (PNE) de 

2014 que, pela primeira vez, traz em seu texto algumas proposições para as diretrizes e 

políticas do ensino da Pós-Graduação (BRASIL, 2010). 

 Os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Brasil passaram a exigir de seus 

estudantes a obrigatoriedade da atividade do Estágio Docência. Mas, de acordo com Feitosa 

(2002), ela foi implantada pela CAPES a partir de um polêmico debate nas IES, visto que o 



 

 

número de professores em processo de aposentadoria na década de 1990 havia crescido 

bastante e tal fato desencadeou na falta de docentes na Graduação, fazendo com que os 

mestrandos e ou doutorandos, mediante o estágio, estivessem suprindo a demanda de 

professores. 

 Ristoff (1999) corrobora com esse pensamento e elucida que a atividade do Estágio 

Docência expressa uma característica nada positiva, uma vez que a CAPES/MEC não tem 

vislumbrado “[...] a melhoria da qualidade do ensino, mas com o descompromisso gradual e 

permanente do estado com o financiamento da Educação Pública” (p. 225). Nessa perspectiva, 

observamos que o verdadeiro objetivo da obrigatoriedade do estágio era o de compensar a 

falta de docentes nas IES com os estagiários da Pós-Graduação, fugindo do verdadeiro sentido 

dessa atividade através da mesquinha política adotada. 

 Do exposto, podemos afirmar que a finalidade precípua do estágio docente é a de 

contribuir com a formação e preparação do professor universitário, mas a atividade de estágio 

sofre com as consequências da política desastrosa de compensação, fato que pode contribuir 

para a pouca valorização dessa atividade se comparada com as atividades de pesquisa. 

 Tal constatação é séria e muito grave ao relacionarmos com os próprios critérios 

estabelecidos pela LDBEN nº 9.394/1996 que aponta para a necessidade de docentes 

universitários com titulações em cursos de Mestrado e Doutorado. 

 Apesar de essa supervalorização da pesquisa dentro dos Programas de Pós-Graduação, 

não podemos deixar de enfocar alguns movimentos em prol da implantação de ações e 

políticas institucionais de formação pedagógica para os profissionais que atuam na docência 

universitária. Quiçá o Estágio Docência, diante desses movimentos, possa apresentar novas 

configurações, no sentido de proporcionar os saberes docentes para uma prática de ensino que 

atenda não apenas as exigências mercadológicas, mas, as necessidades humanas e sociais. 

  

Metodologia 

 

Este trabalho é um recorte de uma investigação empírica, de abordagem qualitativa, 

realizada em um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde Coletiva, de uma 

universidade pública baiana, cujo objetivo é o de compreender se o Estágio Docente do 

Mestrado Acadêmico de Saúde Coletiva da IES investigada contribui para reflexões sobre os 

saberes necessários para a formação do docente universitário.  

Para realização desta pesquisa, tivemos a participação de doze estudantes desse 

Programa, após a finalização da atividade do Estágio Docência. Os dados foram produzidos 

por meio de entrevistas semiestruturadas (MINAYO, 2006) após o livre consentimento desses 



 

 

colaboradores e analisados com base na Técnica Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). Por 

questões éticas, utilizamos nomes fictícios sugeridos pelos próprios colaboradores. 

 

Resultados 

 

Os colaboradores de nossa pesquisa, durante o processo do Estágio Docente, elucidam 

a importância de alguns saberes considerados importantes para a docência universitária, tais 

como: Saberes específicos da área ou componente curricular que vai atuar; Saberes do 

componente Didática Aplicada à Saúde; Saberes da competência afetiva na relação 

educativa; Saberes da experiência e, por fim, Saberes das políticas públicas. Detalharemos a 

seguir os saberes apresentados pelos participantes de nossa investigação. 

O primeiro deles refere-se aos conhecimentos específicos de cada área ou 

componente curricular. Fica evidenciada, a partir da representação desses colaboradores, 

que o docente universitário não pode atuar sem ter o domínio dos saberes específicos de sua 

área/componente curricular. Para tanto, o processo formativo desse profissional não pode 

prescindir de algumas garantias, tais como: boa compreensão dos conceitos, características e 

procedimentos dos conhecimentos de sua área (THERRIEN, 2002; NÓVOA, 1997; TARDIF, 

2006). 

Nessa acepção, temos as seguintes declarações que ratificam a relevância dos saberes 

específicos no desenvolvimento da profissão docente, como apresentamos a seguir: 

 

Primeiro, o próprio conhecimento da disciplina que eu vou ministrar, a 

vontade, o gostar mesmo da disciplina já que a gente vai assumir um 

compromisso e o respeito (VANESSA, grifos nossos);  

É necessário você escolher bem a disciplina que você vai fazer porque você 

tem que ter algum conhecimento ou ter o conhecimento teórico sobre o 

assunto (ARAMIS, grifos nossos);  

É importante você ter o conhecimento teórico da disciplina (ALICE, grifos 

nossos). 
 

Assim como os participantes da pesquisa, entendemos que o professor universitário 

necessita, previamente, dos conhecimentos inerentes a sua área ou componente curricular para 

atuar com domínio em seu exercício docente. 

O segundo saber referendado pelos participantes da pesquisa relaciona-se ao 

componente existente no Programa investigado intitulado Didática Aplicada à Saúde 

contribui para as competências e habilidades aos estagiários em suas atuações em sala de aula, 

uma vez que todos os estudantes dessa turma do Mestrado são provenientes de cursos de 

Bacharelado, não tendo qualquer contato com disciplinas pedagógicas do campo das 



 

 

Licenciaturas. Nesse sentido, a Didática Aplicada à Saúde forneceu elementos essenciais para 

a prática de ensino desses mestrandos. 

Entretanto, a partir das falas de nossos colaboradores, observamos que - embora as 

dimensões epistemológica e instrumental são vertentes entrelaçadas e complementares da 

Didática – ainda existe, entre os sujeitos da pesquisa, ideia de esse componente aparecer ora 

apenas como um mecanismo para a instrumentalização técnica e ora como conhecimento 

epistêmico para a prática de ensino e aprendizagem de graduandos (BOLZAN, 2007-2009). 

Na nossa percepção, a Didática como um componente que promove a base para uma prática 

docente consubstanciada é mais abrangente e potencializa o trabalho do professor. 

Logicamente que a Didática instrumentaliza, oferta recursos e estratégias pedagógicas para 

uma aula ressignificada. Contudo, seu âmago não se limita às habilidades técnicas, a exemplo 

do plano de curso, plano de aula, dinâmica de grupo, dentre outros elementos (PIMENTA, 

2012; PIMENTA; ANASTASIOU, 2010; ALMEIDA, 2012). 

Quanto à instrumentalização técnica, notamos ser ela uma abordagem com 

concentração exclusiva nas técnicas de ensino e no saber teórico da área, sem levar em 

consideração a reflexividade do professor para o campo de sua própria prática, no 

desenvolvimento de sua própria profissão. Essa acepção é observada nos seguintes relatos: 

 

[...] conhecer um pouco sobre métodos educacionais, Didática... Saber 

como passar o conteúdo, saber como avaliar. [...] habilidades de 

planejamento, habilidades de gestão, também, porque o docente ali na sala 

de aula, ele é um gestor do tempo, gestor de pessoas porque ele tá com um 

grupo (ATHOS, grifos nossos);  

[...] você tem que ter o seu plano de aula, tem que ter a ementa (MARÍLIA, 

grifos nossos);  

Aqui, no Programa, a gente tem a disciplina de Didática. [...] a gente 

discutiu a parte mais prática da aula: planejamento, como construir uma 

aula. Foi uma disciplina que ajudou muito para a gente colocar os pés no 

chão e ver como realmente estruturar, organizar uma aula (JOANA, 

grifos nossos). 
 

Tais narrativas sobre a Didática como instrumentalização técnica pode ser esclarecida 

devido à falta de estudos didáticos e pedagógicos por parte dos nossos colaboradores em seus 

cursos de Graduação, uma vez que todos nossos participantes são oriundos de cursos de 

bacharelado, baseando-se em representações construídas no seu grupo social sobre o exercício 

docente e o contexto da sala de aula. Nessa perspectiva, podemos afirmar que esses estudantes 

tendem a relacionar a Didática com as habilidades de ensinar e, dessa forma, partilham da 

opinião de uma Didática colaboradora com a prática de ensino. 

De outro modo, evidenciamos a representação de uma Didática como um saber 

epistemológico, por ela ampliar suas visões e oportunizar conhecer mais profundamente os 



 

 

conhecimentos didáticos necessários para a prática docente e, consequentemente, como tal 

saber reverbera na aprendizagem de estudantes da Graduação. Nesse sentido, notamos uma 

Didática que busca superar a ótica dicotômica entre teoria e prática, ao instigar os mestrandos 

a articular e refletir sobre o panorama da sala de aula e, assim, realizar a epistemologia da 

prática (PIMENTA; LIMA, 2012, PIMENTA; ANASTASIOU, 2010). Apesar de ser uma 

representação tímida, ela aparece nos relatos a seguir: 

 

[...] a disciplina que a gente teve de Didática, nos mostra [...] os tipos de 

ensino (ALICE);  

A Didática [...] é uma disciplina que vai te proporcionar mesmo um 

contato com a ideia do ensino (LUCAS);  

[...] a disciplina de Didática nos possibilitou repensarmos, refletirmos e 

até lançarmos mãos de estratégias, de como seria a melhor maneira de se 

relacionar com o aluno [...] a disciplina de Didática foi primordial (LICA);  

[...] A disciplina Didática em Saúde mesmo abriu os horizontes, no sentido 

de você trabalhar com o ensinar, o aprender, trabalhar com as teorias 

educacionais que eu não tive, enquanto estudante de enfermagem, o contato 

com essa realidade, outros conhecimentos [...] da área de Saúde, Cultura e 

Sociedade (TEREZINHA). 
 

 As representações dos colaboradores expressam suas visões em uma fase de transição 

paradigmática, por isso a Didática surge ora como instrumentalização técnica, ora como 

articuladora da teoria e prática. 

 O terceiro saber abordado pelos colaboradores da pesquisa é a competência afetiva 

na relação educativa. Para os estagiários, a relação entre os docentes e os estudantes deve ser 

permeada pela afetividade. Nesse contexto, a profissão docente requer afetividade positiva, 

pois a aprendizagem discente perpassa por um ambiente humanizado e o professor precisa ter 

algumas qualidades como a de escutar, acolher, dialogar e criar um clima de respeito entre ele 

e os estudantes (RIBEIRO; JUTRAS; LOUIS, 2005). Tal saber é referenciado nos seguintes 

relatos: 

 

[...] você precisa da flexibilidade porque, da mesma forma que você parou 

para estudar, você teve alguma dificuldade, em algum momento, aquelas 

pessoas que estão lá, que você está repassando, poderá ter a mesma 

(MARÍLIA) 

[...] eu acho que tem que ter princípios, valores, ao mesmo tempo 

conhecimento de relações interpessoais. [...] um pouco de como lidar com 

o outro, como lidar com o aluno (LICA). 
 

 
 Nesse sentido, destacamos a partir desses depoimentos uma docência comprometida 

com a aprendizagem dos estudantes. Para tanto, o docente universitário necessita ter um olhar 

atento e afetivo para seu objetivo maior que é buscar a aprendizagem dos graduandos. 



 

 

 O quarto saber está relacionado com os saberes da experiência. O ato de ensinar 

requisita uma multiplicidade de saberes e práticas, dentre eles, evidenciamos a importância da 

experiência docente em benefício de uma prática de ensino qualificada, atinente à formação 

profissional do professor. De acordo com Tardif (2006), os saberes experienciais aludem ao 

cenário aonde o ensino ocorre e, também, a toda a história de vida do sujeito, as 

representações que ele construiu sobre ser professor nas escolas por onde passou, nas famílias, 

suas crenças que vão se acumulando ao longo do tempo. Tal saber é concebido por meio 

desses relatos: 

 

 [...] eu acho que você precisa ter prática e afinidade com a disciplina que 

você está ofertando pra você conseguir fazer o estágio de qualidade 

(ARAMIS, grifos nossos);  

Quando nós conseguimos elencar o conhecimento teórico com a 

experiência prática, você consegue dar vida aquela fala... [...] Fortalece a 

minha prática a teoria, meu estágio docência, enquanto professora na sala 

de aula (TEREZINHA, grifos nossos). 
 

 As experiências docentes aliadas aos conhecimentos teóricos configuram-se em 

potencializadores do eixo teórico-prático. Nessa direção, podemos afirmar que uma docência 

emancipadora precisa de experiências docentes calcadas em bases teóricas sólidas, 

fomentando a práxis, isto é, uma docência dotada de intencionalidades, reflexividade e ação 

transformadora da realidade. 

 O quinto saber refere-se ao saber das políticas públicas. Para os colaboradores da 

pesquisa, é indispensável conhecer as políticas públicas para uma ação docente reflexiva, pois 

elas esclarecem e ampliam a visão dos graduandos da área de saúde e despertam para as 

questões socioeconômicas, culturais e políticas no país, na perspectiva de atender as 

demandas da sociedade contemporânea. A esse respeito, encontramos os seguintes relatos: 

 

Todos esses são conhecimentos básicos do curso de Saúde Coletiva. Aí vem 

todas as questões políticas que envolvem isso (FÊMIX, grifos nossos);  

Você teve a parte de políticas, você teve toda base para estudar sobre aquele 

tema; reforma sanitária, políticas de saúde no Brasil, o que é SUS, tudo, 

processo saúde-doença (TEREZINHA).  

 

 Coadunamos da mesma opinião das colaboradoras, pois a dimensão política no 

contexto da formação do docente universitário vai promover uma prática de ensino mais 

conscientizada, comprometida não apenas com o ambiente da sala de aula, mas com a vida 

humana, com a sociedade, especialmente, estar mais atentos para as minorias sociais. Com 

efeito, acreditamos que toda ação educativa consciente e intencional vai se constituir em uma 

ação política (FREIRE, 2002). 



 

 

 

Considerações Finais 

 

Do exposto, observamos que o Estágio Docência no Programa de Saúde Coletiva 

investigado trouxe elementos que contribuíram para as reflexões dos pós-graduandos sobre os 

saberes necessários para a docência universitária.  

Durante a vivência do estágio, os colaboradores perceberam que a prática de ensino 

não se limita exclusivamente ao conhecimento teórico da área/componente curricular que vai 

atuar. Esta é importante, mas não pode ser o único saber para a profissão docente, uma vez 

que a docência é complexa e aponta para uma multiplicidade de saberes que vão sustentar um 

ensino qualificado.  

Para os participantes da pesquisa, o Estágio Docência constituiu-se em uma atividade 

essencial para a percepção de que o professor comprometido com o ensino e as demandas 

sociais necessita de uma formação bem estruturada, que o oportunize conhecer, de maneira 

aprofundada, não apenas os saberes específicos da área/componente curricular, mas, no caso 

específico, os saberes da Didática Aplicada à Saúde, da competência afetiva na relação 

educativa, da experiência e, por fim, das políticas públicas. 
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