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Docentes: Áurea Elisabeth Linder, Carlos Rogério Tonussi 

Semestre: 2018-2 

Período: 04/09/2018 a 20/11/2018 

Horário: Terças-feiras das 8:00 às 12:00 (ou em outro horário a combinar). 

Número de vagas: 12 

Local das aulas: Sala 10, Bloco D, CCB, UFSC. 

Horário e local de atendimento a alunos: 

 Terças-feiras (08:00-12:00 hs) 

Pré-requisitos: 

 Nenhum 

Ementa: 

 Noções pedagógicas modernas sobre o uso da ludicidade como recurso educativo. 

Capacitação para a elaboração de material didático de conceitos farmacológicos 

clássicos de baixo custo, de fácil reprodutibilidade e de caráter aberto, para o ensino 

de farmacologia em um curso de graduação. 

Metodologia de ensino: 

 Um tópico classicamente abordado no ensino de farmacologia será eleito para 

discussão. O tópico será segmentado em unidades conceituais. Grupos de trabalho 

serão formados em torno de cada unidade conceitual para construir analogias 

mecânicas e/ou material didático em linguagem popular, para divulgação científica 

em escolas do ensino médio ou como atividade prática em cursos de graduação. 

 

Avaliação: 

 Participação nas discussões de texto feitas em aula. 

 Apresentação oral e de uma proposta de projeto de ferramenta para o ensino de 

farmacologia a ser desenvolvido durante a disciplina. 

 Defesa do projeto final com plano de execução. 

 

Conteúdo Programático e Cronograma: 

 



04/09/18 Didática lúdica: saberes pedagógicos e ludicidade no contexto da educação superior 

11/09/18 Texto sobre recursos materiais de baixo custo  

18/09/18 Discussão sobre os conceitos teóricos de farmacologia a serem modelados 

25/09/18 Discussão sobre os conceitos teóricos de farmacologia a serem modelados 

01/10/18 Discussão sobre os conceitos teóricos de farmacologia a serem modelados 

08/10/18 Discussão sobre os conceitos teóricos de farmacologia a serem modelados 

15/10/18 Discussão preliminar dos projetos para o Módulo Farmacologia. 

22/10/18 Acompanhamento dos projetos para o Módulo Farmacologia. 

29/10/18 Acompanhamento dos projetos para o Módulo Farmacologia. 

06/11/18 Acompanhamento dos projetos para o Módulo Farmacologia. 

13/11/18 Acompanhamento dos projetos para o Módulo Farmacologia. 

20/11/18 Apresentações dos projetos finalizados. 

 

Bibliografia Recomendada e links de interesse: 
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superior. Revista Entreideias, Salvador, v. 3, n. 2, p. 87-100, jul./dez. 2014. 

 
 

 

 


