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APRESENTAÇÃO

“[...] na formação permanente dos professores,  o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. 
É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.”

(FREIRE, 1996)

Com a intenção de proporcionar mais um momento de compartilhamento de experiências da prática docente no ensino superior e promover a reflexão sobre as ações pedagógicas na graduação, o Centro de Ensino e Aprendizagem (CrEAre) promove anualmente o evento Simpósio de Prática Docente da PUCPR. 
Estes anais reúnem resumos apresentados por docentes na primeira e na 

segunda edições do evento, ocorridas em 2015 e 2016. 
Trata-se de uma iniciativa que procura divulgar a prática de docentes dispostos a refletir sobre os saberes utilizados e as experiências vividas. Esse ato, com certeza, 

demonstra a busca de superação do fenômeno do isolamento e da individualidade 
que, por muito tempo, permeou a realidade dos docentes na universidade. Cremos que o Simpósio e estes Anais representam algumas das muitas ações 
de formação continuada propagadas na PUCPR, em prol do desenvolvimento de um exercício profissional mais coeso e condizente com a contemporaneidade. 

Equipe CrEAre.
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PROJETO INTEGRADOR CÂMPUS TOLEDO

Autores

Adriana Aparecida Dambros da Silva1; Jaime José Rauber2; Renato Tratch3; 
Rodrigo Campagnolo3.

Curso de Vínculo

 1Engenharia Ambiental; 2Administração; 3Agronomia.

Tema: Projeto-Piloto. Disciplina: Projeto Integrador. Curso: Administração (3º e 7º p.); 
Ciências Contábeis (3º e 5º p.); Engenharia Ambiental (5º e 7º p.); Farmácia (5º e 9º p.); 
Engenharia de Produção (7º p.); Medicina Veterinária (3º e 5º p.); Enfermagem (5º p.); 
Direito (3º e 5º p.); Psicologia (5º p.). Característica(s) da(s) turma(s): A prática envolveu 
17 turmas, 13 professores e 471 estudantes. A escolha do Projeto Integrador se deu em função das seguintes dificuldades: compreensão dos propósitos e da operacionalização da 
disciplina, explicação da disciplina em visitas do MEC, pouca importância dada à disciplina 
por estudantes e professores, competências inadequadas ou não formuladas. Descrição da 
prática: As metodologias empregadas foram: Project Based Learning (10 turmas), Estudo 
de Caso (3 turmas), Problem Based Learning (3 turmas) e uma combinação de Project Based 
Learning com Estudo de Caso (1 turma). A aplicação se deu durante todo o primeiro semestre de 2015. Cada professor foi desafiado a escolher uma das metodologias ativas, de acordo com as competências a serem desenvolvidas durante a aprendizagem. Os temas abordados incluíram 
desde a elaboração de um dossiê técnico do processo de registro de um medicamento, no caso 
do curso de Farmácia, até a execução de um júri simulado no curso de Direito, no qual os estudantes foram desafiados a trabalhar em todas as etapas de uma situação “real”, com a participação de membros da comunidade, como polícia civil, Juiz, Promotor de justiça e grupo de teatro nos papéis de testemunha, vítima e réu. Resultados: Além do acompanhamento feito 
pelos professores, o NEP propôs um instrumento de avaliação aplicado a todos os estudantes 
por meio da ferramenta Qualtrics. Do total de estudantes, 92 responderam à pesquisa, os quais destacaram que o Projeto Integrador contribuiu de forma significativa (com uma pontuação 
acima de 8 em uma escala de 0 a 10) para sua formação em aspectos como honestidade, senso crítico, trabalho em equipe, cooperação, dedicação e autonomia. Além disso, 75% dos 
respondentes avaliaram as metodologias empregadas com conceitos como: Bom, Muito Bom ou Excelente. Entretanto, apenas 40% dos estudantes disseram preferir a nova metodologia 
em detrimento da metodologia de aula expositiva, o que, segundo os professores, deve-se ao 
fato de os estudantes entenderem ser necessária maior carga de trabalho durante o processo de aprendizagem. Foi elaborado um Manual do Projeto Integrador esclarecendo finalidades e 
normas gerais para evitar distorções sobre sua compreensão e operacionalização. Conclusão: Durante o Projeto Piloto, surgiram alguns desafios como: resistência de alguns professores 
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ao processo (não comparecimento em reuniões e demora no envio dos planos de ensino para 
acompanhamento do NEP); o estudante reconhece a importância da metodologia ativa, mas 
ao mesmo tempo prefere a metodologia tradicional. Por outro lado, pode-se destacar como 
aspectos positivos do projeto-piloto: aumento da visibilidade do Projeto Integrador entre 
professores e estudantes; percepção da importância da disciplina para o desenvolvimento 
das competências do egresso; oportunidade de se trabalhar, de forma interdisciplinar ou 
transdisciplinar, o desenvolvimento de competências transversais no curso; e aumento da 
visibilidade das metodologias ativas no Câmpus. 

Palavras-chave: Projeto Integrador. Metodologias Ativas. Competências transversais.
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A CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO NA DISCIPLINA DE LPTA: UM 
PROCESSO DE CONHECIMENTO E AUTORREFLEXÃO

Autoras

Caroline Kretzmann e Fabiana Rodrigues

Curso de Vínculo

Letras

Tema: Avaliação formativa. Disciplina: Leitura e Produção de Textos Acadêmicos (LPTA). 1º e 4º períodos. Curso: Engenharia Civil e Física. Característica(s) da(s) turma(s): As turmas de Engenharia Civil A e B diurno têm 37 e 47 estudantes, respectivamente. A turma de Física tem 9 alunos, dentre os quais 2 já finalizaram o curso e estão fazendo a disciplina apenas 
para complementar carga horária. Descrição da prática: A atividade do portfólio iniciou-se 
no primeiro semestre de 2013 e tem sido aplicada até o momento para o acompanhamento 
do processo de ensino/aprendizagem dos estudantes, bem como, a repercussão da disciplina ministrada para o grupo. Pensamos que a avaliação, desse modo, tornou-se mais profícua e 
dinâmica, contemplando, principalmente, o ponto de vista do aluno. Esse instrumento permitiu ao estudante não só organizar e expor seus conhecimentos, mas também, desenvolver sua competência linguística no que concerne à produção textual. Possibilitou, ainda, aprimorar sua capacidade de observação e de avaliação de seu próprio desempenho, elaborando comentários críticos. Além disso, esse trabalho de cunho opcional, acarreta até 1,0 a mais na 
média de cada uma das parciais. Essa compilação dos trabalhos realizados pelo estudante, 
ao longo da disciplina, incluiu textos lidos, registros, anotações e questionamentos feitos a 
partir das aulas e/ou da leitura dos textos. Dessa forma, vem apresentando, sobretudo, uma reflexão sobre o percurso do estudante na disciplina e sobre seu processo de aprendizagem, enfatizando as mudanças ou a reafirmação de suas concepções em torno da linguagem, da língua portuguesa, da leitura, da oralidade e da escrita. Resultados: A entrega dessas autorreflexões, após o fim de cada sequência didática das aulas (mais ou menos a cada quinze dias), culminou com a entrega total dos materiais ao final do bimestre. Dessa forma, o professor 
conseguiu receber/ fornecer um feedback imediato dos/aos estudantes, esclarecendo dúvidas, 
sugerindo materiais de estudo e, principalmente, motivando-os a ter uma postura ativa nas 
aulas. Conclusão: Pensamos que, devido ao processo de autorreflexão por parte dos alunos e 
à possibilidade de feedback imediato por parte do docente, a prática deverá continuar sendo 
uma constante na disciplina de LPTA. Também recomendamos que seja aplicada em outras 
disciplinas que se permitam ter esse mesmo processo de aprendizagem, em que se destacam 
motivação e autonomia discentes. 

Palavras-chave: Portfólio. Autorreflexão. Feedback.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA: REFLEXÃO E AUTONOMIA NA 
ESCRITA ACADÊMICA

Autoras

Caroline Kretzmann e Karina Pacheco dos Santos

Curso de Vínculo

Letras

Tema: Metodologia de ensino de Língua Portuguesa – práticas de análise linguística. 
Disciplina: Habilidades de Núcleo Básico de Língua Portuguesa (HNB-LP), estudantes do 1º ao 8º período da graduação. Curso: Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Química, Enfermagem, Teologia, Filosofia, Ciências Sociais, Ciências Contábeis, Serviço Social, 
Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Letras e Administração. Característica(s) 
da(s) turma(s): a prática foi realizada com 18 turmas do HNB-LP. Em cada uma delas há, aproximadamente, oito estudantes de diferentes cursos e períodos. Descrição da prática: no 
segundo semestre de 2015, de 29/08 a 09/09 (quatro horas/aula), solicitamos aos estudantes a produção de resumo acadêmico de artigo científico. Nas duas primeiras aulas, levamos os 
acadêmicos a realizar a leitura investigativa do texto-fonte. Em seguida, solicitamos a leitura 
individual e completa do artigo. Depois disso, relemos coletivamente o material, aplicando 
a técnica do sublinho, a qual consiste na seleção das palavras e ideias-chave do texto e no apagamento de informações secundárias. Concomitantemente, retomamos as características 
estruturais do gênero resumo acadêmico. Para os dois encontros seguintes, solicitamos 
que os estudantes realizassem o esquema/planejamento do artigo em estudo, partindo da 
sumarização realizada, bem como a primeira versão do resumo solicitado. Essas atividades foram postadas na pasta livre do Eureka para que pudéssemos elaborar exercícios de análise linguística partindo das principais dificuldades encontradas pelos acadêmicos na escrita da primeira versão. Nos dois últimos encontros, aplicamos essas atividades de reflexão sobre 
os seguintes aspectos: a adequação à estrutura do texto; ao gênero resumo acadêmico; ao conteúdo; e ao emprego da linguagem. Depois dessa autorreflexão mediada, os estudantes 
produziram a segunda versão do texto, a qual foi entregue ao professor. Resultados: a prática de análise linguística propicia uma reflexão, por parte do acadêmico, acerca dos procedimentos linguístico-discursivos inerentes à produção escrita, bem como desenvolve a 
autonomia do estudante para a revisão e reescrita de textos. Conclusão: é perceptível que, a partir da reflexão linguística, há uma melhoria considerável no desempenho do acadêmico 
quanto à escrita da segunda versão do resumo, bem como quanto a sua percepção de sujeito-autor. Portanto, recomendamos essa prática de intervenção reflexiva sobre os usos da lingua 
na produção de diferentes textos acadêmicos. 

Palavras-chave: Escrita. Análise linguística. Reflexão. 
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VIVENCIANDO GESTÃO EMPRESARIAL INTEGRADA EM 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

Autor

Dewey Wollmann

Curso de Vínculo

Administração

Tema: Jogo como Prática Pedagógica. Disciplina: Jogo de Empresas (Simulação Empresarial) – 7º Período. Curso: Administração de Empresas. Característica(s) da(s) turma(s): 15 turmas 
( entre 2011 – 2013), com cerca de 50 alunos cada. Descrição da prática: Cada turma desenvolveu 
as atividades acadêmicas, relacionadas à Gestão Empresarial Integrada, durante dezoito semanas. 
Essas atividades foram desenvolvidas em um ambiente virtual de aprendizagem, o simulador 
empresarial e-tangram, por equipes (as mesmas do TCC) compostas por 4 ou 5 acadêmicos. 
As atividades acadêmicas foram organizadas da seguinte forma: (i) Apresentação do simulador 
e suas relações com a gestão empresarial. Revisão de alguns conceitos das áreas: estratégia, marketing, produção, recursos humanos e finanças; (ii) Apresentação do ambiente de simulação 
e do cenário inicial (empresas e mercado); (iii) Tomadas de decisão e discussão dos resultados dos meses de fevereiro a junho; (iv) Avaliação das relações causa x efeito. (v) Identificação das 
variáveis mais impactantes nos resultados; (vi) Alteração do cenário econômico: recessão. (vi) Redefinição das estratégias das empresas. (vii) Criação da Associação Industrial e Comercial (AIC). (viii) Definição das políticas de atuação da AIC; (ix) Tomadas de decisão e discussão 
dos resultados dos meses de julho a dezembro. (x) Avaliação das relações causa x efeito. (xi) Identificação das variáveis mais impactantes nos resultados. (xii) Negociação com atores 
externos, responsáveis pelas variáveis mais impactantes; (xiii) Elaboração e apresentação de Relatório de Gestão (explicitando relações causa x efeito, variáveis mais impactantes, processo 
de gestão participativa, processo de negociação junto a AIC). A coleta de dados ocorreu de duas formas: observação direta do comportamento das equipes e correção do relatório de 
gestão, cujo modelo foi disponibilizado para as equipes. A observação do comportamento das equipes permitiu a validação das informações constantes no relatório de gestão. Resultados: Inicialmente, foram identificadas as Ideias Centrais (IC) referentes à percepção dos acadêmicos 
sobre as atividades desenvolvidas no ambiente de simulação.  As ICs mais prevalentes nos relatórios de gestão foram: revisão dos conceitos mencionados anteriormente; verificação 
das relações de interdependência entre as áreas de marketing, produção, recursos humanos e finanças; possibilidade de vivenciar processo decisório participativo; importância dos métodos 
quantitativos no desenvolvimento de sistema de apoio à decisão; competição entre empresas. 
Conclusão: Foi possível verificar que as atividades desenvolvidas no ambiente de simulação 
foram de grande valia para: consolidação do aprendizado técnico e conceitual dos acadêmicos; 
desenvolvimento das habilidades humanas, sobretudo, no que diz respeito aos processos de 
negociação e à elaboração dos Projetos Empresariais (TCC).

Palavras-chave: Gestão Empresarial Integrada. Ambiente de Aprendizagem. Habilidades do 
Administrador.
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BEPiD – CHALLENGE BASED LEARNING

Autor

Fabio Vinicius Binder

Curso de Vínculo

Ciência da Computação

Tema: Metodologias Ativas. Disciplina: Programação iOS. Curso: BEPiD (Brazil Program 
for iOS Development). Característica(s) da(s) turma(s): 100 alunos de diversos cursos, 
incluindo TECPUC, Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado da PUCPR e de outras 
universidades. Descrição da prática: Metodologia Challenge Based Learning aplicada no período de 26/02 a 30/06 em diversos tópicos de programação para iOS. Objetivo: Desenvolver diversas atividades de programação individuais e em grupo e finalizar pelo 
menos duas Apps completas e relevantes, utilizando a metodologia ativa Challenge Based 
Learning (CBL). Resultados: 96% dos estudantes conseguiram finalizar pelo menos duas Apps completas no período especificado. Mesmo estudantes que não sabiam programar antes 
do curso atingiram os objetivos de programar e publicar Apps relevantes. A decisão de trazer 
para o curso alunos sem experiência em programação foi acertada, pois os alunos escolhidos 
mostraram-se capazes de contribuir com ideias diferentes das normalmente apresentadas em turmas exclusivamente compostas de alunos com perfil de programadores. Conclusão: 
As mudanças feitas no processo seletivo geraram um resultado positivo. Na turma anterior, tivemos a exclusão de cerca de 15% dos alunos nesta fase. Na turma atual, não houve exclusão e apenas 4% dos alunos desistiram. A prática é recomendada apenas para alunos com alto grau de automotivação e se houver tempo suficiente (15 horas semanais no mínimo) para 
desenvolver todas as atividades sugeridas. 

Palavras-chave: Programação iOS. Metodologia Challenge Based Learning.
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A DRAMATIZAÇÃO COMO TÉCNICA DE ENSINO
EM AULAS PRÁTICAS DE BIOQUÍMICA

Autora

Glaucia Lunkmoss

Curso de Vínculo

Educação Física

Tema: Dramatização como prática pedagógica. Disciplina: A prática foi aplicada nas aulas de Bioquímica Geral, disciplina do segundo período. Curso: Bacharelado em Educação Física. 
Característica(s) da(s) turma(s): As aulas práticas de Bioquímica Geral são realizadas em turmas divididas em, no máximo, 20 alunos. As turmas de Educação Física têm como características serem muito ativas, expressivas e utilizarem muito o corpo como instrumento 
de trabalho; então, por que não utilizar este instrumento (o corpo), como método de 
aprendizagem? Descrição da prática: Ao ensinar metabolismo energético em suas três fases (Glicólise, Ciclo de Krebs e Fosforilação oxidativa) para o curso de Educação Física, notei a dificuldade de os estudantes entenderem apenas teoricamente e, em estudos de caso, um processo tão importante na carreira que eles escolheram. Assim, utilizei os próprios alunos 
para serem os personagens principais desse processo: alguns representariam enzimas, outros, 
os reagentes e os produtos, e um terceiro grupo representaria os subprodutos formados no processo. Após distribuir os papéis a serem representados pelos alunos, fiz algumas explicações e tirei algumas dúvidas. No segundo momento da aula, pedi que os próprios 
estudantes representassem sozinhos e me mostrassem e explicassem sua dramatização. No 
último momento da prática, eles tiveram de escrever em seus cadernos como entenderam o processo. São necessárias três semanas, num total de 6 aulas teóricas e 6 aulas práticas, sendo 
quatro aulas para cada fase do metabolismo. Resultados: Até o momento não fiz nenhum 
tipo de protocolo para comprovar se  há melhoria na aprendizagem, mas comparando-se as 
notas dos alunos de quando eu não realizava esta técnica, e as notas atuais, houve melhoria 
de uma categoria (antes a média das turmas era cinco para baixo, agora passou a seis para 
alto). Conclusão: A técnica funciona muito bem para o perfil de uma turma de Educação Física, mas sua aplicação em outros cursos dependeria dos perfis da turma e do professor. 
Quanto a aplicar em outros contextos e disciplinas, a técnica é viável quando o professor 
tem criatividade e paciência para lidar com a enormidade de questionamentos advindos do 
processo que permite aprendizagem ativa por parte dos estudantes. 

Palavras-chave: Metabolismo. Bioquímica. Metodologia.
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METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS E OS NOVOS DESAFIOS
PARA O PROFESSOR

Autora

Marisse Costa de Queiroz

Curso de Vínculo

Direito

Tema: O presente trabalho analisa a aplicação de metodologias ativas como recurso de ensino-
aprendizagem utilizado na disciplina do Projeto Piloto coordenada pelo NEP do Campus 
Londrina. Disciplina: A metodologia foi aplicada nas disciplinas Direito Civil – Teoria Geral I e II, presentes no currículo dos primeiro e segundo períodos, respectivamente. A disciplina é teórica e apresenta os conceitos basilares de todo o estudo do direito civil. Curso: As disciplinas 
compõem a grade curricular do Curso de Direito. Características das turmas: As turmas de primeiro período são numerosas (média de 50 alunos, no matutino e noturno); a única turma de segundo período possuía 30 alunos. É característica comum a todas as turmas o fato de os 
estudantes serem muito jovens, recém-formados no ensino médio e pouco habituados à leitura, 
competência importante para o curso. São turmas com estudantes motivados e interessados, 
mas com bastante tendência à dispersão, exigindo grande esforço do docente para adesão 
às atividades. Descrição da prática: Utilizei, de forma adaptada, algumas metodologias e técnicas que favorecessem o desenvolvimento da autonomia e a capacidade reflexiva dos 
estudantes, com destaque para: a) leitura dirigida e estruturada (método de estudo para 
compreensão de textos complexos); b) construção de mapa conceitual; e c) estudo de casos. 
Essas práticas foram desenvolvidas durante o 1º semestre de 2015, conforme planejamento pedagógico detalhado para os alunos desde o primeiro dia de aula. A metodologia de leitura 
estruturada com a posterior construção de mapas conceituais foi utilizada durante uma série de aulas programadas sobre a Relação Jurídica de Direito Privado e no estudo do Direito 
Civil-Constitucional. Essas temáticas exigem a compreensão de textos técnicos com conceitos 
complexos. A metodologia de estudo de caso foi utilizada para desenvolver o tema dos Direitos da Personalidade, assunto que exige abordagem multidisciplinar e reflexiva. A leitura estruturada possibilitou que os alunos construíssem, com seus próprios argumentos, uma 
releitura dos argumentos dos autores estudados nos textos de referência. O estudo de caso permitiu que os estudantes aplicassem os conceitos teóricos às situações concretas, a partir da análise de notícias de jornal que tinham relação com o tema e segundo um roteiro de questões 
que orientavam essa análise. Resultados: Os principais resultados observados foram: maior participação dos alunos nas atividades propostas; estudantes mais motivados; maior índice de aprovação em relação aos períodos anteriores; estudantes que apresentaram dificuldades 
iniciais, encontram mais recursos didáticos para superá-las; e maior controle do tempo e dos 
processos de aprendizagem pela docente. Conclusão: Aplicar novas metodologias na sala 
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de aula exige mudança radical por parte do docente e sua constante capacitação, além de 
maior comprometimento com o planejamento e uso da técnica que não vivenciamos durante a própria formação. Essa mudança de paradigma também apresenta desafios, dentre eles, a ressignificação da função docente, maior tempo de dedicação e preparo das atividades e a constante motivação (extrínseca e intrínseca) dos estudantes. Faltou planejar uma avaliação 
objetiva dos resultados, possivelmente, porque ainda estamos aprendendo esse novo lugar de 
sermos docentes, mas seguramente, recomendamos a utilização desses procedimentos.

Palavras-chave: Metodologias ativas. Leitura estruturada. Estudo de caso. 
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METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO
DE GEOMETRIA ANALÍTICA

Autores

Marli da Luz Maciel, Olímpio de Paula Xavier, Vanessa Terezinha Ales, Waléria Adriana 
Gonzales Cecílio, William John Pereira Brobouski.

Curso de Vínculo

Eixo de Matemática – Escola PolitécnicaO primeiro período pode marcar o início das atividades acadêmicas de um estudante, porém, muitas vezes, pode ser o ponto final. Devido à necessidade de motivar os estudantes e criar 
hábitos de autonomia e dedicação, a Escola Politécnica, integrando um movimento de formação 
continuada institucional, propôs-se a promover a implementação de metodologias ativas nas 
disciplinas iniciais, que buscam estabelecer ponte entre o ensino médio e a universidade. A disciplina escolhida para o projeto piloto foi Geometria Analítica. Tema: Sala de aula invertida, 
Instrução por pares e sistema de votação (TARI). Disciplina: Geometria Analítica – 1º período. 
Cursos: Engenharias, Licenciatura em Química e Licenciatura em Matemática. Característica(s) 
da(s) turma(s): Em média, 55 estudantes por turma; a maioria entra na universidade com a 
ideia do estudo vivenciado no ensino médio, no qual, muitas vezes, não há necessidade de se 
preparar com estudo prévio para assistir às aulas. Descrição da prática: Primeiramente, foi encaminhado um texto para que o estudante fizesse leitura prévia antes  das aulas. A atividade 
em sala consistiu na entrega de um questionário com cerca de 10 questões de múltipla escolha 
para serem resolvidas individualmente, sendo a maioria questões conceituais. Tempo estimado 
para resolução: cerca de 10 minutos. Na sequência, foi realizada a análise das respostas, usando 
cartões com as letras A, B, C e D. Fez-se a contagem das respostas corretas, não indicando a 
resposta certa. Em seguida, os estudantes reuniram-se em pares para discutir as questões. 
O importante foi defender sua resposta, e não se deixar contagiar facilmente pelas respostas 
dos pares. Na sequência, os estudantes voltaram a suas posições iniciais e novamente, fez-se a contagem das respostas. Se, em cada questão, o número de acertos foi inferior a 70%, o professor 
fez a explicação do conteúdo proposto na leitura prévia; caso contrário, discutiu as questões mais 
pertinentes. Resultados: Não foi realizada nenhuma pesquisa que pudesse ser revertida em tabelas ou gráficos, em relação à eficácia dessa metodologia. No entanto, sua utilização teve como 
principal objetivo tornar o estudante mais autônomo nos seus estudos e participar mais das aulas, além de assumir o compromisso com a turma e a atividade, e isso se confirmou por meio 
de relatos dos pares e individualmente. Conclusão: A aplicação desta metodologia se mostrou um eficiente instrumento de reflexão tanto para o professor quanto para o estudante. Constatou-
se ainda, que os estudantes apresentaram maior participação e interação, evidenciando um aumento significativo no desempenho acadêmico. 
Palavras-chave: Sala de aula invertida. Instrução por pares. Sistema de votação (TARI).
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AUTONOMIA E APRENDIZAGENS

Autora

Mirian Célia Castellain Guebert

Curso de Vínculo

Pedagogia

Tema: Este trabalho versa sobre metodologias de ensino, com foco em projetos e apoio 
secundário de estratégias enriquecedoras das ações para o desenvolvimento da proposta. 
Objetivo: Apresentar a experiência realizada na disciplina de Fundamentos da Educação, na Escola de Educação e Humanidades, com duas turmas de cursos de licenciaturas: Filosofia, com 63 alunos, e Letras Português-Inglês, com 54 alunos, ambas do período noturno, com alunos 
ingressantes no primeiro semestre de 2015. Características da turma: Os alunos, em sua 
maioria, são trabalhadores em diferentes segmentos. Descrição da prática: Foram realizadas 
80 horas-aula em ambas as turmas, com a metodologia de projetos associada a outras estratégias 
de ensino, como estudos dirigidos, pesquisa de campo, análise documental, aprendizagem por 
pares, sala de aula invertida, entre outras. O objetivo e as escolhas das estratégias surgem das 
competências descritas no programa da disciplina, sendo desenvolvidas a partir de uma visita 
em uma escola que os grupos conheciam, onde deveriam levantar dados sobre os aspectos históricos, filosóficos, antropológicos e sociais, com o intuito de colocar os discentes em 
atividades que potencializam sua autonomia; por outro lado, possibilitam a percepção de que os alunos são o centro do trabalho pedagógico, favorecendo uma vivência crítica enquanto 
estudantes do ensino superior. Resultados: Ao desenvolver o plano de ensino na disciplina, 
pode-se constatar que houve fatores de ordem prática com a turma, o que interferiu no bom 
desenvolvimento das estratégias, por vezes impossibilitando a evidência das aprendizagens construídas pelos alunos, por não terem clareza da proposta, e ao mesmo tempo, haver pouco 
envolvimento deles nas atividades propostas para a construção de suas aprendizagens. Outro 
aspecto a ser considerado é a função do professor, que se tornou secundária, o que na visão dos alunos, foi insuficiente, porque o consideram o dono do saber. Conclusão: Evidenciou-
se que, para a criação de uma cultura organizacional em que os valores ligados à formação emancipadora, foco da universidade, sejam disseminados e presentes, como práticas visíveis, 
criativas, envolventes e contextualizadas, faz-se necessário desenvolver ações voltadas à 
formação dos professores. Essas práticas, no entanto, não eliminam a necessidade de maior aprofundamento teórico sobre as estratégias e os conhecimentos científicos que compõem os propósitos das várias atividades desenvolvidas como finalidades da educação superior.
Palavras-chave: Autonomia. Projetos. Aprendizagens.
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ESTUDO DE CASO NA DISCIPLINA DE REUMATOLOGIA

Autores

Patricia Martin, Divino França e Aline Von Bahten

Curso de Vínculo

Medicina

Tema: Metodologias Ativas. Disciplina: Estudos Clínicos III - Reumatologia, sexto período. 
Curso: Medicina. Característica(s) da(s) turma(s): 35 estudantes. Descrição da prática: 
Os professores da disciplina delimitaram os principais temas de estudo e criaram casos clínicos. Ao final de cada caso, foram colocadas questões norteadoras para facilitar o estudo. Propositalmente, alguns dados de anamnese, exame físico e exames complementares foram 
omitidos. O objetivo dessa omissão foi permitir que os estudantes discutissem não apenas um, mas todos os diagnósticos diferenciais e como alcançá-los, sabendo não apenas quais exames solicitar, mas também como interpretá-los. O foco estava no processo (raciocínio clínico) e não no produto final (diagnóstico correto). Durante a discussão em sala de aula, as 
questões norteadoras foram respondidas e os tutores forneceram os dados que permitiram chegar ao diagnóstico final. Em seguida, discutiu-se o tratamento. Foram escolhidos 14 temas, discutidos em 28 horas-aula. Os estudantes receberam uma apostila com os casos clínicos e 
um cronograma com a data em que cada caso deveria ser preparado. No primeiro semestre de 2015, os casos foram discutidos com os 35 estudantes. No segundo semestre, no início 
de cada sessão, a turma foi dividida aleatoriamente em 5 grupos. Resultados: no primeiro 
semestre, quando a turma não foi dividida em grupos, observamos que sempre os mesmos 
alunos participavam das discussões, e mesmo quando tentávamos instigar a discussão, chamando um estudante pelo nome e pedindo sua opinião, percebíamos que, na maioria 
das vezes, o aluno apenas respondia sim ou não, ou dizia que concordava com o colega, sem, 
entretanto, embasar sua resposta de forma consistente, indicando que nem todos estudavam. 
Embora sempre perguntássemos se havia alguma dúvida, os estudantes não informavam as 
dúvidas em discussão com a turma, mas nos procuravam individualmente, posteriormente, 
ao término das sessões. Percebemos pouca interação entre os estudantes e que, muitas vezes, o estudo de caso se transformava em uma aula teórica em que o professor falava e os alunos apenas ouviam. Já no segundo semestre, quando passamos a dividir a turma em grupos, 
percebemos participação mais ativa dos estudantes. Antes de iniciar a discussão com a turma 
toda, os alunos eram orientados a discutir o caso e responder às questões norteadoras por um período de 20 a 30 minutos. Enquanto isso, o tutor circulava entre os grupos para observar 
a discussão. Percebemos que, durante a discussão em grupos, todos os estudantes no grupo, trocavam ideias pertinentes e bem embasadas, e que, quando surgia uma dúvida, o próprio 
grupo tentava responder, muitas vezes, utilizando material de apoio (livros trazidos de casa, 
resumos ou internet). Posteriormente, os tutores organizavam a discussão com a turma toda, 
momento em que um representante do grupo respondia às questões feitas pelos tutores ou 
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por representantes de outros grupos. Conclusão: o estudo de caso, com divisão da turma em pequenos grupos de discussão e síntese em grande grupo, leva a um maior engajamento 
dos estudantes que o formato anterior, com discussão apenas em grande grupo. Os autores 
recomendam o uso dessa metodologia. 

Palavras-chave: Estudo de caso. Reumatologia. Metodologias ativas de aprendizagem.
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PBL E ESTUDO DE CASO NA DISCIPLINA DE TUTELA DE 
COGNIÇÃO DO CURSO DE DIREITO

Autora

Patricia Eliane da Rosa Sardeto

Curso de Vínculo

Direito – Câmpus Londrina

Tema: Metodologias ativas. Disciplina: Direito Processual Civil – Tutela de Cognição – 3.̊  período. Curso: Direito – Câmpus Londrina. Característica(s) da(s) turma(s): As metodologias foram aplicadas em duas turmas do período matutino da mesma disciplina. Em média, turmas 
de 55 estudantes. A docente ministra a disciplina há mais de 2 anos, sendo que, no semestre 
anterior, ministrou a disciplina de Teoria Geral do Processo Civil nas mesmas turmas, de modo 
que os estudantes já eram conhecidos. As turmas também já tinham alguma experiência com práticas diversificadas em sala, em especial, trabalho em equipe, desenvolvidas na disciplina 
precedente. Descrição da prática: Optou-se por aplicar as metodologias ativas em quatro 
momentos durante o semestre, sendo dois estudos de caso no primeiro bimestre e um estudo 
de caso e um Problem Basic Learning (PBL) no segundo bimestre. Assim, no total, foram 
utilizadas oito aulas, uma vez que, para cada atividade, houve uma aula de feedback. Atribuiu-se nota para as atividades, a fim assegurar a presença e participação de todos, pois neste estágio 
inicial, é importante que os estudantes conheçam as metodologias e percebam a seriedade do trabalho desenvolvido. Após a aplicação da metodologia, disponibilizou-se a atividade no 
Eureka, bem como a resposta esperada no estudo de caso. Resultados: Os resultados obtidos foram satisfatórios. A primeira sumarização refletiu a mudança na metodologia de ensino e, 
consequentemente, na forma de avaliação, pois parte dela trouxe casos como referencial para as questões da prova. A fim de minimizar o impacto da mudança e possibilitar um feedback 
mais efetivo, disponibilizou-se no Eureka a prova com as respostas esperadas. Para a segunda 
sumarização, os estudantes já compreenderam melhor a proposta e os resultados também 
foram melhores. Conclusão: As metodologias ativas, em especial, o estudo de caso e o PBL, possibilitam a criação de um ambiente propício ao processo de ensino-aprendizagem, no qual 
professor e estudantes constroem o saber a partir de situações concretas, aproximando assim, 
a teoria da prática.

Palavras-chave: Metodologias ativas. Estudo de caso. PBL. 
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APLICAÇÃO DE METODOLOGIA ATIVA NA DISCIPLINA DE 
ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

Autores

Saulo Henrique Weber1, Luciene Martins Moreira2, Ana Silvia Passerino3

Curso de Vínculo
1Engenharia Florestal, 2Agronomia, 3Medicina Veterinária

Tema: Metodologias ativas. Disciplina: Estatística e Experimentação Animal. Primeiro período. Curso: Medicina Veterinária. Características das turmas: O primeiro período do 
referido curso é composto por duas turmas de aproximadamente 50 estudantes, os quais afirmam que não gostam de matemática. Descrição da prática: A disciplina ocorreu no 
primeiro semestre de 2015 e teve como foco: elaboração de planejamento de pesquisa; análise e interpretação de dados. Foram abordados os temas: elaboração de hipóteses e objetivos, fases do planejamento de pesquisa, tabelas, gráficos, medidas de tendência central, de posição e dispersão, intervalo de confiança para a média, comparação de médias, Qui², ANOVA, Tukey e regressão linear. A aplicação de metodologias ativas ocorreu ao longo de todo o período, ou 
seja, 54 aulas. Para isso, os estudantes deveriam desenvolver um projeto intitulado “Análise de peso e altura de cães e correlação entre ocorrência de pulgas com comprimento de pelos”. O projeto tinha como “produto” um artigo a ser escrito ao longo do semestre, com base em dados coletados pelos estudantes sobre seus próprios cães. Os temas de estudo foram desenvolvidos com auxílio de um estudo de caso (artigo publicado) e situações-problema. Especificamente para o presente resumo, salienta-se a aplicação de um Peer instruction, cujo 
objetivo foi avaliar, de maneira formativa, os temas: comparação de médias, intervalo de confiança e teste de Qui². Para isso, foram elaboradas 6 (seis) situações-problema, cada uma com diversas questões. Esses problemas foram construídos com base em informações obtidas no Mestrado em Ciência Animal. Essas questões contemplavam todos os níveis da taxonomia de Andersen e tinham alternativas factíveis. Em todas as questões, foi necessário que os estudantes percorressem um “caminho” até chegar à resposta final (texto). Para tanto, foram 
desenvolvidos mapas conceituais com os estudantes. O mais interessante dessa atividade foi o nível de motivação dos estudantes, pois “precisavam” ir embora, por motivos pessoais, mas queriam ficar até o último momento da discussão. Eles estavam 100% concentrados e 
realmente se esforçavam para responder corretamente. Não havia celulares sendo usados, 
apenas comprometimento com o aprendizado. Quando não sabiam qual era a alternativa 
correta, eles não arbitravam uma alternativa qualquer, e durante as discussões, podia-se 
ver a mobilização dos conceitos para tentar convencer os pares sobre a alternativa correta. 
Resultados: O mais interessante, sem dúvida, foi o aprendizado. Os estudantes realmente entenderam os conceitos e souberam articulá-los para resolver novas situações. Isso ficou 
evidente uma vez que eles precisaram aplicar esses conhecimentos para desenvolver o projeto 
e escrever o artigo. Conclusão: Comparando com os anos anteriores, foi possível observar 
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maior motivação e comprometimento dos estudantes, bem como maior apropriação dos 
conhecimentos, pois em anos anteriores, eles se preocupavam mais em chegar a uma resposta 
do que entender o processo. Diante de todas essas evidências, sem dúvida, recomendamos o 
uso dessa metodologia em diversas outras situações de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Peer instruction. Estatística. Metodologias ativas. 
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PASSATEMPO COM A BIOQUÍMICA: UMA PRÁTICA DE ENSINO 
USANDO METODOLOGIA ATIVA

Autora

Silvia Regina Tozato Prado

Curso de Vínculo

Medicina

Tema: Metodologias ativas. Disciplina: A prática foi aplicada às disciplinas de Bioquímica Médica I e II, dos 1º e 2º períodos, respectivamente, no curso de Medicina. Característica(s) 
da(s) turma(s): As 2 turmas somaram um total de 178 estudantes, os quais foram 
organizados em grupos de 3 ou 4 membros, num total de 50 grupos. Descrição da 
prática: Foi proposta aos estudantes, uma atividade de elaboração de revista do gênero 
passatempo, utilizando temas das disciplinas. Os temas trabalhados e o tipo de passatempo foram definidos anteriormente e sorteados entre os grupos. Cada grupo deveria elaborar um tipo de passatempo em um dos temas predefinidos. Para os estudantes da Bioquímica Médica I, foram escolhidos os temas: Aminoácidos e proteínas; Enzimas; Respiração celular; Metabolismo de glicogênio e Gliconeogênese, e para os grupos da disciplina de Bioquímica Médica II, os temas foram: Metabolismo de lipídios; Integração Metabólica; Dislipidemia 
e Aterogênese; Fisiopatologia do Diabetes Mellitus e Síndrome metabólica e Mecanismos 
das complicações no Diabetes Mellitus. Os tipos de passatempo a serem elaborados foram Diretas, Duplex, Criptograma, Autodefinida e Jogo dos erros. Os grupos tiveram em torno 
de 45 dias para elaborar o material, e então, cumprir alguns itens. Cada grupo deveria: (a) 
elaborar o passatempo sorteado com conteúdos do tema sorteado e postar na pasta do 
Eureka para todos os estudantes terem acesso; (b) imprimir o passatempo em papel A3 
para exposição nas paredes do bloco de Saúde e Biociências, onde permaneceram por uma semana; (c) organizar, imprimir e entregar uma revista impressa, com o título “Passatempo com Bioquímica”, na qual as atividades elaboradas por todos os grupos e o gabarito, deveriam 
estar contidas; e (d) fazer uma apresentação oral do seu trabalho para os demais estudantes, 
na qual deveriam usar as questões que faziam parte do seu passatempo para arguir os demais colegas da turma. Ao final das apresentações, os grupos deveriam responder a uma ficha de 
autoavaliação. Os objetivos foram: proporcionar aos estudantes uma maneira alternativa e 
lúdica de estudar um tema da disciplina; exercitar a autonomia; exercitar a elaboração de questões; possibilitar a percepção do próprio elaborar uma atividade incomum; exercitar 
habilidades de apresentação oral. Resultados: De acordo com a autoavaliação dos grupos, a maior dificuldade foi adequar as questões elaboradas ao formato do passatempo, assim 
como a formatação do passatempo. Outra questão apontada pelos alunos foi o aprendizado do tema durante a elaboração da atividade, para a qual os alunos atribuíram notas de 7,0 a 10,0, e 90% dos grupos atribuíram nota 10,0 quanto à satisfação de ver o trabalho pronto, 
impresso e divulgado nas paredes do bloco onde estudam. Além disso, todos disseram que 
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gostariam muito de ver seus trabalhos publicados, após a correção de equívocos de conteúdo. 
Conclusão: A atividade mostrou-se um instrumento adequado para aprendizagem de temas 
da disciplina e uma oportunidade de o estudante desenvolver um trabalho mais lúdico, uma 
forma alternativa para os trabalhos comumente utilizados. 

Palavras-chave: Ensino em Bioquímica. Metodologia ativa. Passatempo. 



RESUMOS

2016





31

2016

ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DO FARMACÊUTICO
PARA O SUS 

Autoras

Ana Carla Efi ng, Cynthia França Wolanski Bordin, Gracinda Maria D’Almeida e Oliveira

Curso de Vínculo

Farmácia

Tema: Ferramentas para aprendizagem por vídeo. Curso: Farmácia. Característica da  
turma: Prática desenvolvida na disciplina de Projeto Integrador VI, que conta com carga horária de 30 horas, ofertada no 6˚ período do curso de Farmácia (matriz 2012), com uma 
turma de 36 estudantes. Descrição da prática: A disciplina Projeto Integrador trabalha com elementos conceituais e práticos que possibilitam a reflexão, a análise e a ação, de forma 
integrada e transversal, dos componentes curriculares. Com a preocupação de formação dos 
estudantes para a atuação no SUS, nos reunimos com os gestores da Assistência Farmacêutica da SESA PR, quando pudemos verificar que dentre as diversas situações que demandam da 
assistência farmacêutica, o tratamento para asma merecia destaque, visto não mostrar a 
efetividade esperada para muitos dos pacientes. Tal cenário tinha como causa, principalmente, o uso inadequado dos dispositivos inalatórios. Dessa forma, definimos como alvo para o 
desenvolvimento das atividades da disciplina, a elaboração de estratégias, aproximando a 
academia e o serviço, com foco na orientação dos referidos pacientes. O problema priorizado 
foi: baixa efetividade do tratamento farmacoterapêutico da Asma e DPOC. Para iniciar as 
atividades, os estudantes foram organizados em grupos de trabalho. O projeto inicia com a 
busca de referenciais na literatura e elaboração de um projeto para desenvolvimento de 
material instrucional para os pacientes portadores de asma e DPOC, usuários da Farmácia 
Especial da 2ª Regional de Saúde. Resultados: Os estudantes produziram vídeo de instruções sobre o uso correto dos dispositivos inalatórios para a administração de medicamentos 
de controle da asma e DPOC. Conclusão: Avaliamos o vídeo produzido como resultado da 
disciplina Projeto Integrador em Farmácia. Com a atividade, além da aprendizagem referente aos tópicos abordados, os estudantes tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades relacionadas ao atendimento a pacientes além do exercício da atenção farmacêutica. 
Palavras-chave: Atenção farmacêutica. Asma.
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OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS: FORTALECENDO
O PROJETO INTEGRADOR

Autores

Anderson Vermonde Hamilko1, Artur Mittelbach2, Bruno Campagnolo de Paula1, Claudio Carvilhe3

Curso de Vínculo
1Jogos Digitais, 2Design Digital, 3Ciência da Computação

Tema: Project Based Learning. Disciplinas: Oficina de Desenvolvimento de Jogos de I a VI. 
Curso: Tecnologia em Jogos Digitais da PUCPR. Característica(s) da turma: Tais disciplinas, 
similares a um Projeto Integrador, são apresentadas a cada semestre letivo e envolvem, 
praticamente, todos os estudantes deste curso, ou seja, cerca de 120 estudantes por semestre. 
Descrição da prática: O objetivo de cada disciplina é a construção de um jogo, utilizando 
os saberes ensinados aos estudantes até o momento. Iniciamos essa prática no primeiro 
semestre de 2016, continuando no segundo semestre (2016/2) e com aplicação perene programada para os próximos. A prática envolveu a transformação total da disciplina (4 
h/a semanais) passando de suporte para um foco de importância mais central, servindo, portanto, como certificação intermediária das competências de nossos estudantes no 
curso. Em resumo, a prática envolve: 1. Compartilhamento entre todos os estudantes das disciplinas de Oficina de um mesmo horário e local (conjunto de laboratórios) para suas aulas. Resultados esperados: i. Maior integração dos estudantes de períodos distintos; ii. Facilidade 
de montar atividades transversais no curso, como palestras e workshops, que possam atender a todos períodos. 2. Alocação de professores e monitores especializados em atividades 
complementares para desenvolvimento de um jogo (equipes de Game Design, Música e Arte). São resultados esperados: i. Estímulo, por áreas complementares, à formação central do curso 
(programação) ou parcerias de sucesso. ii. Desenvolvimento de adequação vocabular dos 
estudantes à comunicação com pessoas de outras áreas. iii. Criação de ambiente autêntico 
e inspirador para estudantes do curso de jogos e dos demais cursos envolvidos, mostrando que a universidade pode ir além de possibilitar ‘absorver conteúdos’. 3. Estímulo à geração de artefatos com relevância no portfólio (jogos publicados, vídeos). Resultados esperados: i. Incentivo à cultura de ‘projetos finalizados e polidos’. ii. Contribuição direta à empregabilidade do estudante ao desenvolver um portfólio relevante e vivenciar ciclos completos de produção. 
Resultados: Houve a melhoria da qualidade dos projetos desenvolvidos. Além disso, também 
percebemos maior comprometimento dos estudantes com a disciplina e maior compreensão 
da importância e aplicabilidade das disciplinas do semestre. Conclusão: Recomendamos 
fortemente esta prática em outros contextos, como um fortalecimento do projeto integrador , 
principalmente, quando envolve projetos com potencial transdisciplinar.

Palavras-chave: Projeto integrador. Jogos. Oficina.
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ENSINANDO LAZER, PRATICANDO LAZER  

Autor

Andre Poletti 

Curso de Vínculo

Turismo 

Tema: Jogos como prática pedagógica. Aprendendo na prática. Disciplina: Lazer, Recreação e Animação Turística, 6º período. Curso: Turismo. Característica(s) da(s) turma(s): Alunos formandos, com relações de amizade entre eles bem definidas, visto que já estudam juntos 
há 2 anos e meio. Curso com enfoque em hospitalidade e relação interpessoal. Descrição 
da prática: A disciplina tem 40 horas-aula, sendo que, inicialmente, tem-se uma parte mais teórica, relacionando o lazer com o turismo e as possibilidades de trabalho para o profissional da área. Ainda no início destacam-se 3 atividades: organização da gincana (1), visita a locais de 
lazer (cinema e/ou teatro) (2), prática de atividades e jogos em sala (3). Na 1ª atividade, feita 
em equipes, os alunos propõem provas para uma gincana que eles mesmos organizam e da 
qual participam, com outra turma do curso de Turismo, mesclando o trabalho com o lazer. Na 2ª atividade, os alunos visitam e assistem a um filme em um cinema, identificando a mudança 
de uma obrigação (aula) para o lazer (cinema) com posterior discussão. Na 3ª atividade, em sala, propõem e realizam atividades ( jogos e brincadeiras) com os próprios colegas. O 
planejamento da atividade 1 ocorre durante todo o semestre e a gincana culmina em data do fim do semestre. O planejamento da atividade 2 dura uma semana, com a percepção da relação 
obrigação versus lazer. A terceira atividade ocorre no 2º bimestre e, entre o planejamento e 
as atividades, são necessárias cerca de 4 semanas. A 1ª e 3 ª atividades proporcionam uma 
interação muito grande entre todos os participantes; já a 2ª atividade pressupõe prática mais reflexiva sobre o papel do futuro profissional no lazer. Resultados: Percebe-se maior 
interação entre os acadêmicos, bem como a compreensão do lazer no seu dia a dia Conclusão: As atividades propostas demonstram que é possível aprender sobre lazer, praticando, e que não cabe sentir “culpa” por fazer do aprendizado, um lazer. 
Palavras-chave: Lazer. Aprender. Turismo.
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PBL – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS: RELATO DA 
APLICAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE ECONOMIA

Autora

Andréa Marques Serrano Lima

Curso de Vínculo

Administração – Câmpus Maringá

Tema: Uso de Contexto Real (PjBL, PBL, Estudo de caso, Simulação etc.); Disciplinas: Microeconomia (3º período), Macroeconomia (4º período) e Economia Política (3º período). 
Cursos: Administração e Direito. Característica(s) da(s) turma(s): Microeconomia (3º período) e Macroeconomia (4º período): 30 estudantes. Os acadêmicos do curso de 
Administração são receptivos às práticas relacionadas ao cotidiano e interagem bem com dinâmicas inovadoras em sala de aula. Economia Política (3º período): 4 turmas, totalizando 
145 estudantes. Os acadêmicos do curso de Direito são menos receptivos às disciplinas que não 
são do eixo central do curso, além disso, estão mais acostumados a um papel passivo na sala 
de aula. Descrição da prática: No início do 1º semestre, nas turmas de Economia Política e 
Microeconomia, com o objetivo de trabalhar o conceito de Custo de Oportunidade, importante 
tema para o entendimento de ciência econômica, foram apresentadas, aos acadêmicos, notícias com abordagem crítica, sobre os seguintes temas: Olimpíadas no Brasil, Migrantes das Zonas de Conflito do Oriente Médio, Dengue e Zika Vírus, e Operação Lava-Jato. Utilizamos 
duas aulas, sendo a primeira para a compreensão do caso e resposta às questões conceituais, e a segunda aula, para a discussão dos Custos de Oportunidade identificados em cada uma 
das situações apresentadas. Em turmas numerosas, a execução da atividade exige atenção 
maior, para que se evite a dispersão. No 2º semestre, foi aplicado um estudo de caso a respeito 
do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, comparando a realidade de Maringá com seu 
entorno. Da mesma forma, foram utilizadas duas aulas, e uma surpresa desse processo foi que, na discussão das questões propostas, por sugestão dos próprios acadêmicos, sentássemos no chão – em formato de círculo. Resultados: O conceito foi compreendido pelos acadêmicos, e observou-se o envolvimento significativo deles na discussão das respostas. Sobre o elemento 
surpresa, sentar-se em posição não convencional de sala de aula, proporcionou maior 
segurança e interatividade entre os participantes – o que tornou a aula mais agradável e 
dinâmica. Conclusão: A compreensão de conceitos pertinentes à disciplina pode ocorrer de 
forma dinâmica e interativa, e assim contribuir para maior participação e interesse nos temas 
propostos pela disciplina.

Palavras-chave:  Estudo de Caso. Interatividade. PjBL.
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DECIFRANDO ENIGMAS

Autora

Ângela de Fátima Ulrich Jeiss

Curso de Vínculo

Serviço Social

Tema: Metodologia ativa utilizada em duas aulas realizadas, tendo como referência a “aprendizagem por pares”. Disciplina: Instrumentalidade do Serviço Social. Curso:  
Serviço Social. Características da turma: turma do 4º período, com 36 estudantes. Duas características da turma que merecem destaque são: o comprometimento e a dedicação na 
realização das atividades.  Descrição da prática: O uso de aprendizagem por pares tem o 
objetivo de facilitar a compreensão e aplicabilidade de conceitos e metodologias de trabalho, referentes a um tema de estudo do curso de Serviço Social: a instrumentalidade do exercício profissional. O problema observado refere-se à dificuldade de compreensão que alguns/
algumas estudantes têm em relação a determinados temas trabalhados, o que reduz sua motivação e seu interesse pelas aulas. A escolha dessa metodologia se justifica por tornar 
a aula menos expositiva e mais atrativa e participativa por parte dos/as estudantes. Num 
primeiro momento, os/as estudantes leram um texto, individualmente, e foram assinalando 
palavras-chave ou trechos que se relacionavam com as questões que norteavam a leitura, 
previamente indicadas pela professora. Em seguida, em grupos, discutiram suas anotações e construíram juntos um conceito. A partir dos comentários de cada grupo, a professora 
foi escrevendo no quadro os conceitos, articulando-os e tecendo as observações, sempre 
que necessário, para complementar os estudos. Dessa forma, o estudo realizou-se de forma 
coletiva e não somente pela exposição da professora. Num segundo momento, em uma outra 
aula, para testar os conhecimentos apreendidos, cada estudante respondeu individualmente 
algumas questões sobre o tema que vinha sendo estudado, assinalando uma das alternativas. 
Para conferir as respostas, a professora solicitou aos/às estudantes que se voltassem para 
ela, utilizando uma das mãos para indicar a alternativa marcada, da seguinte forma: com a mão fechada, próxima ao peito (para ocultar dos demais colegas a sua resposta), estendesse 
um dedo se a resposta escolhida fosse a letra A, dois dedos se B, três dedos se C, quatro dedos 
se D, ou cinco dedos se E. Dessa forma, somente a professora, que se encontrava à frente dos 
estudantes pode observar os resultados marcados, que se apresentaram bem variados. Em seguida, os/as estudantes formaram duplas e reconstruíram as respostas, discutindo entre 
si e marcando a melhor alternativa. Novamente a professora, em frente dos/das estudantes, 
observou que as respostas indicadas pelas duplas, utilizando sistema de votação com as 
mãos, foram muito mais direcionadas para a resposta correta de cada questão, indicando que a aprendizagem por pares, ou seja, a discussão com os próprios colegas, contribuiu para uma reflexão mais aprofundada, bem como a troca de informações entre eles/elas objetivou o resultado final, sendo que uma das questões obteve cem por cento (100%) de acertos. 
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Ressalta-se que, após indicada a alternativa correta de cada questão, as demais alternativas 
foram devidamente corrigidas pela professora, com o apoio dos estudantes, maximizando o 
aprendizado sobre o tema, em construção coletiva. Resultados: Os/as estudantes elogiaram 
a metodologia utilizada e recomendaram à professora que a repetisse em outras aulas. 
Conclusão: A partir dessa pequena experiência com o uso de uma metodologia ativa pode-
se observar sua importância para facilitar o aprendizado e motivar os estudantes para os estudos, desmistificando temas considerados de difícil compreensão, além de contribuir 
para a aprendizagem do ensino superior.

Palavras-chave: Metodologia ativa. Aprendizagem por pares. Estudos. Motivação.
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VALORIZANDO O PROCESSO DE AVALIAÇÃO EM SALA DE AULA 
INVERTIDA – ESTRATÉGIAS PARA PROCTORING

Autor

Bruno Campagnolo de Paula

Curso de Vínculo

Jogos Digitais

Tema: Autoavaliação e Sala de aula invertida. Disciplina: Programação Básica (Algoritmo 
e Programação, na Escola Politécnica, e Introdução à Programação, em Design Digital). 
Características da turma: Tenho feito essa experiência geralmente com turmas grandes, 
de mais de 50 estudantes. Descrição da prática: A prática nasce da preocupação, dentro do contexto de Sala de Aula Invertida, de verificar se realmente nossos estudantes estão trabalhando de maneira adequada em níveis mais elevados de operações cognitivas e, principalmente, refletindo sobre o seu processo de aprendizagem. Dessa forma, em todas as aulas (e em alguns dos exercícios desenvolvidos fora de sala), utilizei ferramentas de gravação de tela, as quais permitem que se valorize o processo de desenvolvimento dos exercícios. Nos últimos semestres, porém, foi inserida a preocupação da geração de vídeos reflexivos, inspirado 
em artefato exigido pela metodologia Challenge Based Learning. Embora a aplicação imediata 
seja no processo de proctoring (supervisão de testes), a prática tornou-se realmente efetiva na geração de artefatos úteis para a própria revisão do estudante em relação ao conteúdo. 
Resultados: Como resultados adicionais aos próprios vídeos gerados, destaco o maior 
comprometimento dos alunos em compreender mais profundamente o conteúdo trabalhado, 
e a conscientização, principalmente, da importância da disciplina para o desenvolvimento 
das competências requeridas para a formação inicial do graduando do curso. Conclusões: 
Recomendo fortemente a prática para outros contextos, principalmente, em disciplinas que 
requerem dos alunos que desenvolvam projetos simples e modulares.

Palavras-chave: Aprendizagem invertida. Proctoring. Vídeo.
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TESTANDO COMPETÊNCIAS POR MEIO DE EVENTOS DE IMERSÃO

Autor

Bruno Campagnolo de Paula

Curso de Vínculo

Jogos Digitais

Tema: Esta prática se insere no universo relacionado ao uso de um contexto real em Sala de Aula, 
também com correlação com Aprendizagem Baseada em Times. Esta experiência tem sido útil 
principalmente para o teste de competências em um contexto simulado de desenvolvimento 
de projeto com restrições de tempo e tema. Disciplina(s): Não há, necessariamente, uma 
disciplina envolvida, mas pode-se inferir que a utilidade da prática está na valorização do que é trabalhado nas disciplinas de Projeto dos seguintes cursos: de Jogos, Design Digital e qualquer outro que envolva o Desenvolvimento de Jogos ou mesmo o desenvolvimento de 
software (aplicativos). Característica(s) da(s) turma(s): A prática focaliza a organização 
de eventos de imersão (48 horas, geralmente), voltados para a criação de jogos. Descrição 
da prática: No contexto de jogos, já acontece há 6 anos no formato de Game Jam (Global Game Jam Curitiba 2010, sendo a primeira), mas também já agregou eventos no formato de 
Hackathon (desenvolvimento de aplicativos), alcançando um total estimado de cerca de 1000 estudantes desde o começo da aplicação. O procedimento metodológico, portanto, é flexível, 
tendo como únicas premissas: utilização de um tema comum a um conjunto de equipes, o qual é divulgado no início da prática, e imersão das equipes em um mesmo ambiente por um tempo 
curto e predeterminado. Resultado: Como resultado principal, observamos o engajamento dos estudantes no desafio apresentado, um alto grau de colaboração entre os times e a geração de portfólio real aos envolvidos. Além disso, observa-se que os estudantes participantes da 
prática apresentam destaque real nas disciplinas relacionadas a projetos. Alguns dos temas 
estabelecem correlação entre as disciplinas de diversos cursos e a participação nos eventos 
de imersão. Conclusões: Recomendo a aplicação da prática em contextos diferentes de jogos 
e aplicativos. 

Palavras-chave: Aprendizagem baseada em times. Imersão. Portfolio.
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PjBL NA DISCIPLINA DE DESIGN DE ACESSÓRIOS

Autoras

Camila Teixeira e Vanessa Roncalio

Curso de Vínculo

Design de Moda

Tema: Uso de Contexto Real (PjBL). Disciplina: Design de Acessórios, prática que aborda conteúdos relacionados ao desenvolvimento de projeto de acessórios, partindo de temática específica, e considerando aspectos como público-alvo, viabilidade de materiais e técnicas, 
de forma que expressem conceitos e soluções, sempre seguindo a metodologia do design. 
Curso: Design de Moda. Característica (s) da(s) turma(s): 40 estudantes. Descrição 
da prática: A disciplina iniciou com a apresentação do briefing e com uma visita técnica à Indústria Renault, pois o projeto tinha como objetivo desenvolver uma linha de acessórios empregando resíduos da fábrica para o Instituto Renault. Assim, nesta primeira visita técnica, 
os estudantes participaram de um Workshop de Redesign com produtos do Instituto Renault. Nesse exercício preliminar, os estudantes avaliaram produtos já desenvolvidos pela associação, analisaram possíveis problemas de funcionalidade, durabilidade ou estética e propuseram as 
devidas alterações. Durante todo o semestre, as equipes discutiam e executavam as atividades 
práticas e desenvolviam em paralelo todos os itens do sumário do projeto. Como público-alvo potencial, foram desenvolvidos perfis baseados nos professores das disciplinas do mesmo período. Foi criado um grupo privado em uma rede social para postagens semanais das etapas 
executadas e do acompanhamento do projeto. Textos referentes à problemática e ao estudo do setor de acessórios também foram debatidos com as equipes. Resultados: Os resultados 
dos projetos foram animadores. Com os feedbacks dados em diversas etapas do projeto por 
parte dos diversos atores envolvidos no processo (docentes, público-alvo, Instituto Renault), 
os estudantes puderam repensar e avaliar as escolhas feitas. Os projetos foram bem criativos procurando aproveitar ao máximo os diversos tipos de resíduos, como por exemplo, sobras 
de tapete. Com esse processo de ensino e aprendizagem, os estudantes obtiveram uma visão holística do desenvolvimento do projeto de design, principalmente, no que diz respeito à 
responsabilidade social e ambiental, e à compreensão da complexidade de se desenvolver um 
projeto real. Conclusão: A percepção final do projeto por parte dos docentes e discentes foi de 
satisfação com os resultados obtidos dentro do cronograma previsto. As metodologias ativas, 
que, de certa forma, já eram empregadas nas disciplinas de projeto, puderam ser reajustadas 
para maior efetividade dos resultados. Além disso, a experiência também demonstrou que é possível alinhar um projeto acadêmico a uma necessidade real da indústria para melhor 
compreensão por parte dos discentes de um projeto de grande complexidade. 

Palavras-chave: Design de moda. Metodologias ativas. Sustentabilidade. 
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PROGRAMA DE ESTUDOS DE HABILIDADES DO NÚCLEO BÁSICO 
(HNB): APOIO AO GRADUANDO DA PUCPR

Autoras

Caroline Kretzmann1, Gezelda Christiane Moraes2 e Neoli Lucyszyn3 

Curso de Vínculo
1Licenciatura em Letras, 2Eixo de Matemática da Escola Politécnica e 3Licenciatura em Química

Tema: Aprendizagem por Pares. Disciplina: O Programa Habilidades do Núcleo Básico (HNB) tem por objetivo melhorar o desempenho dos alunos nas disciplinas de Física, Matemática, Língua Portuguesa e Química, ministradas no 1º e no 2º período das diferentes Escolas e cursos 
da PUCPR. Característica(s) da(s) turma(s): Os grupos de estudo são realizados com 4 a 14 
estudantes, e acontecem uma vez por semana, por 1h30. Descrição da prática: Os encontros 
presenciais do HNB são divididos basicamente em três etapas: retomada da aula anterior e 
tira dúvidas; abordagem e discussão de um novo tema; e proposta de atividade extraclasse. 
A primeira ação nos encontros é a apresentação do Programa. Nesse momento, é explicado 
que o foco é o desenvolvimento de habilidades básicas do Ensino Fundamental e Médio para 
que os estudantes possam progredir e, assim, desenvolver conteúdos mais complexos na Universidade. As atividades de sala são exercícios básicos que proporcionam a introdução 
no assunto estudado e a explicação de conceitos. As ferramentas utilizadas durante as aulas são bem diversificadas. Geralmente, tem-se 10 a 12 encontros com cada grupo do HNB. Os 
estudantes são solicitados, frequentemente, a realizar tarefas extraclasses, as quais são cobradas 
e corrigidas pelos professores na aula presencial seguinte à solicitação. Resultados: No decorrer dos encontros, é notório o aumento da confiança do próprio aluno em relação à capacidade 
de estudo das disciplinas. O aprender a aprender é o foco principal do Programa. Sempre se constata uma evolução nos alunos que concluem as aulas semestrais. Desde 2013, ao final de 
cada semestre de aulas, os estudantes respondem a um formulário avaliando os encontros e 
as contribuições do Programa. Nas avaliações recebidas, a maioria dos discentes relata ter obtido melhor rendimento acadêmico. É possível visualizar uma diferença no sentimento de autoconfiança intelectual do estudante no momento em que procura pelo HNB e no momento 
em que conclui o Programa. Mesmo que não se sinta totalmente capaz, o estudante do HNB, após um semestre de curso, sente-se mais seguro, adquire autonomia e hábito de estudo (em 
sua maioria). Além disso, no decorrer dos semestres, tem-se observado um aumento gradativo 
de estudantes que fazem a inscrição para as aulas, sendo que, no primeiro semestre de 2014, 
foram atendidos 297 estudantes; e, no primeiro semestre de 2016, esse número havia triplicado. 
Conclusão: O HNB busca, principalmente, a implantação do método de estudo, da gestão da vida acadêmica pelo estudante, não apenas no início do curso, mas nos anos seguintes. A formação do 
sujeito autônomo, solidário, capaz de promover mudanças visando ao bem-estar do ambiente 
em que está inserido é a meta que deve ser buscada a cada dia pelos educadores. Assim, em conformidade com os princípios da Instituição, pretende-se contribuir para a continuidade dos avanços nas áreas de ciências naturais e exatas, além da formação linguística dos estudantes, 
aliados à garantia da educação de qualidade como direito humano fundamental.

Palavras-chave: Programa HNB. Desenvolvimento de habilidades básicas. Aprender a 
aprender.
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METODOLOGIAS ATIVAS – DOS MEMES ÀS TEORIAS

Autora

Celina do Rocio Paz Alvetti

Curso de Vínculo

Jornalismo

Tema: abordando atividades interativas, este relato trata de práticas que abrangem o conteúdo 
ministrado entre 17 de agosto e 17 de outubro de 2016. Disciplina: Teorias da Comunicação e do Jornalismo; Teorias do Jornalismo. Curso: Jornalismo. Característica(s) da(s) turma(s): 2º período - 39 estudantes; 3º período - 10 estudantes. Descrição da prática:  foi criada uma 
sequência didática que combina aula expositiva, pesquisa, leitura e uso de contexto real. No 2º período, as práticas foram a partir de três escolas (americana, frankfurtiana e Estudos culturais). O início, com a pesquisa norte-americana, gerou memes (após 21/08) em redes sociais, o que 
permitiu aos alunos sintetizarem os conceitos apreendidos. A seguir, um júri simulado (21/09, 
70 min; mais uma aula para avaliação), teve como objetivo investigar e discutir questões 
contemporâneas, a partir de conceitos da Indústria cultural. O tema foi a midiatização do caso 
Montagner; na aula seguinte, a discussão iniciou com a parte da turma pré indicada para o 
feedback. Para os Estudos culturais e a investigação latino-americana de recepção, por fim, 
foram feitos um Pecha kucha (bate-papo, 03/10, aula expositiva antecedendo);  uma imersão no universo das tribos urbanas e  análise crítica do jornalismo, a fim de explorar conceitos teorizados por Hall e Canclini, abordando  identidade, cidadania, consumo e mídia. O objetivo foi compreender as perspectivas teóricas em distintos contextos da produção midiática. Já no 3º  período, o estudo de quatro perspectivas teóricas do jornalismo - agendamento, gatekeeper, 
newsmaking e espiral do silêncio, foi desenvolvido por meio de três práticas: produção de 
textos no blog Olhares inquietos (http://olhares-inquietos.blogspot.com.br/), fanpage e 
criação de um newsgame. O blog, desde 20 de setembro, teve como objetivo a elaboração de 
textos opinativos que relacionassem questões atuais e perspectivas do jornalismo. A atividade 
fez convergência com uma página no facebook e teve como produto um newsgame, para o internauta descobrir com qual teoria do jornalismo mais se identifica. Resultados: no 2º período, as atividades motivaram a preparação fora de sala, uma vez que todas, menos uma, 
combinaram pesquisa na internet e leitura de textos. O Pecha kucha exercitou a improvisação, 
a imaginação e a assimilação rápida dos conceitos apresentados na parte expositiva da aula. O Júri simulado contrapôs ideias divergentes e solucionou um problema a partir de evidências. 
O fato de ter um grupo com o papel de avaliador estimulou o desenvolvimento de estratégias 
de abordagem do caso. Os memes, por sua vez, sintetizaram o entendimento das teorias pela criação dos alunos. No 3º período, foram atingidos objetivos como: compreender os modos de construção da realidade a partir da produção jornalística, e articular conceitos do jornalismo, relacionando-os ao exercício da profissão. Isso permitiu aos alunos posicionarem-se diante de questões contemporâneas e da profissão que estudam. Conclusão: constatou-se que, ao 
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se apropriarem das informações, aplicando conceitos em situações cotidianas, os alunos experimentam a articulação entre teoria e prática. Daí a relevância do processo que permite, dentre outros aspectos, pensar essas conexões possíveis entre os conteúdos das disciplinas, a realidade e o universo do estudante; perceber a necessidade do brincar no território do outro, 
tornando a aprendizagem mais viva.

Palavras-chave: Teorias. Jornalismo. Métodos ativos.
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PROBLEMATIZAÇÃO COMO CAMINHO DE INSERÇÃO DE 
ESTUDANTES NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

Autora

Cláudia Bellanda Pegini

Curso de Vínculo

Administração – Câmpus Maringá

Tema: Uso de Contexto Real (PjBL, PBL, Estudo de caso, Simulação etc.); Disciplinas: Prática Profissional em Filosofia: Leitura e Produção de Textos I (1º período) e II (2º período). Curso: Filosofia. Característica(s) da(s) turma(s): Mais de 80% das turmas do curso de Filosofia, do 
câmpus Maringá, são compostas por seminaristas em processo de formação eclesial. Na turma 
de 2016, apenas 3 estudantes (dentre os quais uma do sexo feminino) não são seminaristas 
de um total de 20 (dos 24 ingressantes no curso, 3 seminaristas e uma estudante desistiram). 
O grupo de alunos é muito receptivo, mas a maioria provém de um contexto social distante da realidade universitária, o que exige um trabalho de estímulo ao sentimento de pertencimento à 
vida acadêmica. Descrição da prática: No 1º semestre, o objeto de estudo inicial foi o capítulo “Universo das Artes”, de Marilena Chauí (2010), motivador de um estudo de caso acerca da 
validade da arte enquanto conceito absoluto. A intenção era familiarizar os estudantes, de modo interativo e crítico, com a estrutura e a linguagem de uma obra introdutória à Filosofia, repleta de citações e comparações históricas. Para estabelecer um contraste com os argumentos 
formais do texto e visando estimular a escrita de paráfrases, o TDE requisitou: a) elaboração de 
uma questão sobre arte e sociedade que possa ser aplicada em leigos no assunto; b) entrevista oral e gravação de duas respostas de pessoas com perfis distintos do público-alvo da pergunta 
formulada; c) transcrição das respostas com marcas de oralidade; d) redação de paráfrases 
a partir da transcrição do discurso oral coletado por meio das entrevistas, realizando a adequação do nível de formalidade e de organização do discurso. No 2º semestre, com apenas 1 h/aula semanal, a cultura do estudo prévio, valorizada desde o início do ano, permitiu um trabalho rico de estudos de caso com artigos científicos. No TDE, a questão da identidade foi 
valorizada com a tarefa de produzir uma selfie, acompanhada de legenda explicativa, a partir da classificação de Sérgio Buarque de Holanda (1995), em “Raízes do Brasil”, acerca do tipo trabalhador em oposição ao aventureiro. Cada estudante teve de estabelecer uma classificação 
de si em uma das categorias propostas por Holanda, como atividade autoavaliativa. 
Resultados: Os estudantes, que, no inicio, não reconheciam as marcas textuais dos diferentes gêneros acadêmicos, estão familiarizados com as leituras próprias do contexto universitário. 
Os TDEs foram realizados por todos os estudantes, nos dois semestres, e a distinção entre 
a linguagem oral informal para a escrita formal foi assimilada. A participação nos debates 
revela amadurecimento na construção dos argumentos e a produção das selfies, bem como 
das legendas explicativas, ampliaram as noções de identidade. Conclusão: Utilizar estudos de casos e elaborar tarefas autênticas é algo extremamente desafiador para o professor, pois 
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requer estratégias nem sempre amadurecidas pelos docentes. Apesar dos percalços, os bons 
resultados de aprendizagem e de integração, evidentes no acompanhamento dos estudantes, 
motivam o uso sistemático de metodologias ativas.

Palavras-chave: Estudo de Caso. TDE. Pertencimento. 
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PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA ORIENTAÇÃO DO USO 
RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

Autoras

Cynthia França Wolanski Bordin, Gracinda Maria D’Almeida e Oliveira

Curso de Vínculo

Farmácia

Tema: Uso de Contexto Real. Curso: Farmácia. Característica da turma: Atividade desenvolvida na disciplina de Projeto Integrador em Farmácia IV, do 5o período do curso 
de Farmácia, com carga horária de 30 horas e uma turma de 27 estudantes. Descrição da 
prática: A disciplina de Projeto Integrador trabalha com elementos conceituais e práticos que possibilitam a reflexão, a análise e a ação de forma integrada e transversal dos componentes 
curriculares.  A atividade foi apresentada aos estudantes como um projeto de orientação à 
comunidade sobre o uso racional de medicamentos. Os estudantes foram divididos em quatro 
grupos, responsáveis pela elaboração de material informativo (fôlderes e cartazes), conforme 
descrito a seguir: grupo 1 – produção de material com foco na orientação da população quanto 
à adesão ao tratamento da hipertensão arterial; grupo 2 – produção de material com foco na 
orientação da população quanto à adesão do tratamento do diabetes; grupo 3 – orientação da 
população quanto aos riscos da automedicação; e grupo 4 – orientação da população quanto 
ao armazenamento correto dos medicamentos. O trabalho foi organizado de forma que os estudantes realizaram pesquisa bibliográfica referente a cada um dos temas, produziram 
o material solicitado e encaminharam por via eletrônica para o professor. Resultados: Os 
estudantes produziram o material solicitado e o avaliamos bem como foi apresentado à 
Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, que, oportunamente, realizará evento de uso 
racional de medicamento, com a participação desses estudantes, apresentando o material 
desenvolvido. Conclusão: Os estudantes produziram material de excelente qualidade, tanto 
técnica como visual. Além do conhecimento técnico aprimorado, esses estudantes tiveram 
a oportunidade de exercitar suas habilidades quanto à atuação direta junto à comunidade e 
aproximação com o SUS.

Palavras-chave: SUS. Uso racional de medicamentos. Orientação farmacêutica.
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USO DA SIMULAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NA 
DISCIPLINA DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

Autoras

Cynthia França Wolanski Bordin, Gracinda Maria D’Almeida e Oliveira

Curso de Vínculo

Farmácia

Tema: Uso de Contexto Real – Simulação. Curso: Farmácia. Característica da turma: Atividade desenvolvida na disciplina Assistência Farmacêutica, do 7.o período do curso de 
Farmácia, com carga horária de 45 horas semanais e turma de 15 estudantes. Descrição da 
prática: A Assistência Farmacêutica compreende um conjunto de atividades que envolvem o medicamento e que devem ser realizadas de forma sistêmica, tendo como beneficiário maior o usuário. A disciplina de Assistência Farmacêutica integra o currículo de Farmácia e 
tem como objetivo instrumentalizar o acadêmico para a gestão da Assistência Farmacêutica, compreendendo o contexto das Políticas de Saúde e de Medicamentos, bem como da prática 
da Atenção Farmacêutica.  Com o objetivo de trabalhar saberes relativos à atenção, orientação 
e ao acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, lançamos mão, nesta disciplina, da simulação de casos clínicos. Esta simulação ocorre a partir do estudo dos casos apresentados aos estudantes. Eles realizam a busca de informações em fontes confiáveis, organizam o estudo de caso, utilizando os formulários específicos para a realização do acompanhamento farmacoterapêutico, culminando com o atendimento de um paciente fictício. Resultados: Um 
ator recebe a descrição do caso e, posteriormente, atua como paciente a ser atendido pelos 
estudantes. Os estudantes são divididos em grupos. Na sala de espelhos da Escola de Ciências da Vida, cada grupo de estudantes atende o paciente fictício. Cada atendimento é filmado. As 
docentes analisam o desempenho dos estudantes mediante observação na sala de espelhos, bem como pela avaliação posterior da filmagem realizada. Conclusão: No desenvolvimento da atividade de simulação, é evidente o exercício das habilidades e competências técnicas e, 
principalmente, de comunicação, preparando os estudantes para um contato com pacientes de 
uma forma mais adequada, quando comparada a estratégias tradicionais.

Palavras-chave: Simulação realística. Atenção Farmacêutica. Orientação farmacoterapêutica. 
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ATIVIDADES DE PRÁTICA JURÍDICA BASEADA EM TBL E 
APRENDIZAGEM POR PARES

Autor

Eduardo Iwamoto

Curso de Vínculo

Direito

Tema: Aprendizagem por Pares e/ou Baseada em Times (TBL). Disciplina: Estágio Supervisionado de Prática Jurídica em Direito Público; a disciplina encontra-se no 10º período 
do curso Curso: Direito. Características das turmas: São turmas de aproximadamente 30 
estudantes, geralmente cansados, estressados e desmotivados, pois o exame da OAB, a entrega de TCC e eventual efetivação na empresa onde atuam, ocorrem praticamente no 10º período. 
Descrição da prática: o objetivo da prática foi avaliar: comprometimento, trabalho em equipe e conteúdo jurídico. A metodologia foi aplicada em 3 turmas, obtendo resultados similares. A duração 
das aulas foi de 2 meses (2ª semana da agosto/2016 a 1ª semana de outubro/2016), encontros 
semanais com 4 aulas geminadas, totalizando aproximadamente 8 encontros; os estudantes 
realizaram todas as atividades em sala de aula. No primeiro encontro, há uma explanação sobre 
competências, objetivos da disciplina e forma de avaliação. Os estudantes são divididos em 3 equipes, conforme critérios de notas e experiência profissional; é importante que os estudantes 
não participem da formação das equipes. São utilizadas 4 metodologias simultaneamente: TBL, quebra-cabeça, mapa conceitual e avaliação por pares. No início do bimestre, os estudantes já 
têm acesso aos problemas que serão solucionados e às perguntas orientadoras, o que possibilita 
preparação prévia para as aulas. Os alunos discutem em sala de aula as questões orientadoras 
e cada equipe elabora, separadamente, um mapa conceitual, uma estratégia processual e a estrutura da petição definida. Todos apresentam aos colegas os resultados de suas pesquisas. 
No encontro seguinte, os alunos fazem avaliação por pares, preenchendo um formulário com 
os critérios de avaliação. Em seguida à entrega das avaliações, há a devolutiva aos alunos. No 
mesmo encontro, os alunos desfazem a equipe e se reúnem em duplas para elaborar a petição, 
que também faz parte da avaliação. Na aula seguinte, repetem o ciclo com as mesmas equipes, 
porém com problema diferente. Resultados: Houve maior engajamento dos estudantes na 
resolução dos problemas, o que repercutiu na expressiva melhoria da qualidade das petições. As intenções de diminuir o plágio entre os trabalhos e eliminar o perfil de estudantes passivos 
que nada fazem nos grupos foram exitosas. Um resultado não previsto foi a integração da turma, 
relatos de surgimento de novas lideranças e do aprendizado de trabalho em grupo de forma 
colaborativa. Conclusão: É essencial a transparência com os estudantes quanto aos objetivos da 
metodologia, critérios de avaliação e formas de aplicação. Também é importante ter um feedback dos estudantes, pois no início muitos não entendem o que se pretende com a atividade. E ser flexível, pois o resultado da experiência em uma turma pode ser outro em turmas diferentes. Não 
ter receio de arriscar, pois o erro e o acerto fazem parte do processo. 

Palavras-chave: Prática jurídica. Trabalho em equipe. Produção de petições.
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USO DE MAPAS CONCEITUAIS COMO ESTRATÉGIA DE LEITURA 
EM UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR

Autora

Elisangela Ferretti Manffra

Curso de Vínculo

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde 

Tema: Leitura e Escrita Acadêmica. Disciplina: Teorias do controle motor humano. Curso: Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde. Característica(s) da turma: Nove pessoas participam da disciplina, sendo dois engenheiros, quatro fisioterapeutas e três professores de educação física. Os níveis de formação são heterogêneos: um professor doutor 
membro do programa, sete mestrandos e uma doutoranda. Descrição da prática: O método de trabalho adotado na disciplina consiste na leitura e discussão de artigos científicos que lançaram bases teóricas fundamentadas em dois pilares: fisiologia e modelagem matemática de fenômenos biológicos, particularmente. Os artigos são todos em inglês. No primeiro encontro, após as apresentações de cada um, expliquei o método de trabalho, apresentei 
brevemente a forma de utilizar o mapa conceitual para organizar a leitura, de acordo com os vídeos sobre o assunto de autoria da professora Rosane Nicola. Em seguida, apresentei o artigo e, após a leitura da introdução, montamos a primeira parte do mapa em conjunto. Foi possível observar falta de entendimento do método, o que oportunizou feedback. No segundo 
encontro, os participantes trouxeram mapas do artigo completo e trabalharam em dois grupos, 
produzindo um mapa do grupo, que foi compartilhado com todos. No terceiro encontro, um novo artigo foi lido, com mapas conceituais que refletiam certo amadurecimento dos leitores 
sobre essa prática. Resultados: Com esse procedimento, pude identificar os pontos críticos em 
que os participantes interpretavam erroneamente alguns conceitos; parte, devido a traduções errôneas, e parte, devido a erros de conceitos prévios que tinham. Tendo identificado esses pontos, foi possível organizar explicações para corrigir esses erros em cada encontro, e ainda, 
engajar igualmente todos os participantes na leitura dos artigos, tornando as discussões 
em sala de aula muito mais ricas do que se tivesse adotado um método tradicional, como 
apresentação de seminários. Conclusão: A prática apresenta-se promissora para promover aprendizagem significativa e recomendo sua aplicação nesse contexto. Em situações com maior número de participantes, reconheço que a aplicação tornar-se-ia mais difícil.
Palavras-chave: Mapas conceituais. Leitura científica. Pós-graduação. Interdisciplinaridade.
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AVALIAÇÃO COMPARTILHADA

Autora

Evary Elys Anghinoni Leal

Curso de Vínculo

Publicidade e Propaganda

Tema: Avaliação compartilhada Disciplina: Pensamento Criativo Curso: Publicidade e 
Propaganda. Característica(s) da(s) turma(s): Alunos de primeiro período, turma de 40 
alunos em média, sendo a disciplina de 4 aulas semanais, com divisão da turma nas aulas 
práticas. Descrição da prática: A prática diz respeito a mudanças na forma de avaliar os 
alunos na disciplina de Pensamento Criativo. Ciente de que deveria surpreender o aluno, já 
que estou trabalhando uma disciplina que precisa de atitudes novas, decidi delegar a avaliação 
dos alunos. A prática foi aplicada em 2016, em ambos os semestres letivos, nos dois bimestres. No primeiro bimestre, fizemos um projeto baseado em desafio, no qual os alunos deveriam 
desenvolver um produto visual, usando a temática apresentada pela professora. No primeiro semestre, o tema foi estereótipo e, no segundo, ideologia. Após o desenvolvimento do trabalho, 
os alunos deveriam apresentá-los para a turma, porém, antes de ver a apresentação dos colegas, todos tiveram que preencher uma ficha de autoavaliação com os critérios daquele trabalho. O principal objetivo pedagógico desse trabalho é avaliar o processo criativo aplicado pela equipe para chegar ao resultado final. Outros quesitos eram relacionamento com o grupo e participação de cada aluno no trabalho. Na semana seguinte, fiz a devolutiva explicando que a nota atribuída a si mesmo seria a nota do trabalho, com peso 6,0, uma vez que outros 
trabalhos foram desenvolvidos para compor a nota. Nesse encontro, eles poderiam se reavaliar e aumentar ou diminuir a nota, caso desejassem, desde que justificassem a mudança 
comigo. No segundo bimestre, aplico com os alunos a técnica do design thinking, em que 
eles devem desenvolver uma empresa que resolva um dos problemas levantados em sala de aula. O objetivo pedagógico é incentivar ideias inovadoras para o mundo, portanto delego a avaliação deles nesse bimestre para o “mercado”, ou seja, a apresentação da empresa será no saguão da PUC para os “passantes”, que deverão preencher uma ficha ao final da exposição. 
Resultados: Os resultados de ambas as ações foram ótimos. A principal vantagem do processo foi a compreensão do estudante sobre seu próprio desempenho e a consciência das melhorias 
que precisa implementar para obter um resultado diferente. Conclusão: A principal conclusão 
desse processo é que o estudante é tão capaz de se avaliar quanto o professor, desde que os critérios sejam claros. Em geral, as notas dadas pelos alunos ficaram muito próximas das que 
eu mesma daria, sem estressar a relação de aluno-professor.

Palavras-chave: Avaliação. Criatividade. Pensamento criativo.
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APRENDIZAGEM POR PARES E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
PARA O SENSO CRÍTICO 

Autor

Fábio Inácio Pereira

Curso de Vínculo

Licenciatura em Filosofi a – Câmpus Londrina

Tema: Aprendizagem por Pares. Disciplina: Fundamentos da Aprendizagem. Curso: Licenciatura em Filosofia. Característica (s) da (s) turma (s): A turma é do 2° período, com 
28 alunos em sala. Descrição da prática: Os estudantes foram convidados ao diálogo em 
pares como caminho de ampliação do conhecimento, que não resulta, única e exclusivamente, 
da transmissão do professor. A metodologia foi baseada na elaboração de perguntas 
conceituais objetivas e em sua aplicação pelo professor com respostas individuais e em 
grupos, dependendo dos acertos. Ao professor, coube: 1) introduzir e esclarecer os elementos centrais de um dado conceito disposto entre os recursos didático-pedagógicos previamente 
disponibilizados aos estudantes; 2) apresentar uma visão geral do tema, destacando os 
elementos e as ideias que fundamentam o conceito, em não mais que dez minutos; 3) por fim, participar ao final do processo, do momento em que foram feitas considerações finais conclusivas e exemplificadoras. A metodologia foi utilizada ao longo da disciplina, no segundo 
semestre de 2015, respeitando os temas do planejamento, quando a questão era a introdução e aplicação das categorias estudadas. Esse processo ocorreu ao longo de cinco módulos da 
disciplina. Resultados: A aplicação de questões mostrou que os resultados certos, depois da 
discussão em grupo, são bastante superiores àqueles alcançados na etapa individual. Não é incomum que o acerto das questões passe de menos de 50% de acertos, para mais de 80% 
de acertos. Isso nos permite inferir que a interação entre pares, além de fazer com que os 
estudantes avaliem seu conhecimento e suas posições sobre o tema, contribui efetivamente 
para a aprendizagem. As aplicações mostraram que a proposta de interação por pares ajuda 
a romper o individualismo e promover maior colaboração no processo educacional. Apesar 
de não serem objetivos principais da disciplina, também ocorreu o desenvolvimento da 
comunicação e da argumentação. Conclusão: Com a metodologia de aprendizagem por pares, foi possível aprofundar o estudo de conceitos e obter informações mais evidentes sobre o nível 
de aprendizagem dos estudantes. Por meio de perguntas estruturadas, houve participação de 
todos os estudantes na proposição de respostas. Além disso, eles deixaram transparecer seu nível de confiança e também de motivação no decorrer das atividades.
Palavras-chave: Aprendizagem por Pares. Interação. Senso crítico. 
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PjBL NA PRÁTICA DOCENTE EM ADMINISTRAÇÃO
E ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Autor

Fernando Lovel Bergamasco

Curso de Vínculo

Administração – Câmpus Londrina

Tema: Uso de Contexto Real (PjBL). Disciplina 1: Gestão Integrada da Produção (6º período). 
Curso: Administração. Características das turmas: 35 alunos, em média. Descrição da 
prática: Trata-se de aplicação prática da metodologia de aprendizagem baseada em projetos 
e associada à simulação, com o objetivo de desenvolver o trabalho colaborativo e o senso crítico nos estudantes ao vivenciarem as características, os problemas e as soluções de uma 
linha de produção enxuta. Essa prática foi aplicada nos semestres pares dos anos de 2014, 2015 e 2016, para trabalhar o tema de estudo “Sistemas de produção enxuta – JIT”, sendo 
utilizadas 6 horas-aulas, desde as leituras prévias, o briefing e a apresentação do projeto pelas 
equipes. Os alunos tiveram que distribuir as tarefas entre si, estabelecer um cronograma e providenciar os materiais necessários. Após cada apresentação, os membros da equipe tiveram 
de responder a perguntas do professor e dos demais colegas da turma para demonstrar  domínio do tema e associar o projeto desenvolvido com os fundamentos teóricos estudados. 
Disciplina 2: Introdução à Engenharia da Produção (1º período). Curso: Engenharia 
de Produção. Características das turmas: 35 alunos, em média. Descrição da prática: 
Trata-se de aplicação prática da metodologia de aprendizagem baseada em projetos com o 
objetivo de os alunos aplicarem, em um contexto prático, alguns conceitos fundamentais da 
Engenharia de Produção: engenharia do produto, ergonomia, qualidade, gestão de operações 
e sustentabilidade. A partir de um briefing, os alunos desenvolveram, em equipes, protótipos 
de produtos de baixo custo e os apresentaram para a turma, respondendo a perguntas dos 
estudantes e do professor, para demonstrar que interpretaram adequadamente os conceitos teóricos no desenvolvimento do projeto. Essa prática foi aplicada nos semestres ímpares 
dos anos de 2014, 2015 e 2016, utilizando 6 horas-aula. Resultados: Como resultado desta vivência de metodologia de aprendizagem ativa, foi possível perceber um ganho expressivo na aprendizagem dos estudantes em comparação com as aulas expositivas e exercícios 
tradicionais. Conclusão: Com a aplicação da metodologia PjBL, foi possível observar maior 
envolvimento dos alunos durante todo o processo, demonstrando comprometimento com a 
responsabilidade individual e coletiva e, ao mesmo tempo, certa descontração no ambiente de 
aprendizagem. Certamente, recomenda-se a aplicação neste contexto e também em outros em 
que o trabalho colaborativo seja um elemento de competência a ser desenvolvido.

Palavras-chave: PjBL. Produção. Produto
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PBL E IMERSÃO EM ESPAÇO TECNOLÓGICO INOVADOR COMO 
FERRAMENTAS PARA APRENDIZAGEM EM BIOQUÍMICA

Autor

Francine Valenga

Curso de Vínculo

Engenharia Química / Licenciatura em QuímicaA tecnologia digital tem sido uma ótima alternativa para atuais abordagens de ensino e aprendizagem. A incorporação das inovações tecnológicas tem contribuído para a melhoria da 
qualidade do ensino. Tema: Nesse trabalho, optou-se por usar  espaços tecnológicos disponíveis 
na PUCPR como ferramentas de aprendizagem (Arena FTD Digital) associada ao uso de Problem 
Based Learning (PBL). Disciplina: A disciplina foi a Microbiologia e Bioquímica, 4º período da 
graduação. Curso: Curso de Licenciatura em Química. Características da turma: Nessa turma 
teste, foi feita uma aula com 17 estudantes, uma turma pequena, em sua maioria motivada 
e interessada, com conhecimento prévio em grau intermediário. Descrição da prática: Ministrei essa aula com o objetivo de relacionar o metabolismo celular bioquímico, que havia 
sido estudado durante o semestre, a um contexto real. Esse encontro ocorreu dia 01/06/2016, utilizando-se duas horas-aula. Para isso, um vídeo sobre metabolismo de carboidratos foi projetado aos estudantes. Resumidamente, o vídeo narra a história de Silvia, uma garotinha 
que descobriu ser diabética e gostaria de entender o motivo dessa doença. A mãe de Silvia conta-lhe uma história do desenvolvimento da vida, desde a obtenção de alimento e a proteção imunológica até o moderno sistema imunológico humano. Após assistirem ao filme, entreguei aos estudantes um PBL, envolvendo o metabolismo de carboidratos e a possível relação com 
Diabetes. Solicitei aos estudantes que lessem individualmente e então, formassem grupos de três integrantes para discutir as questões propostas. Após certo tempo, iniciei um debate das 
questões com a turma. Resultados: Notou-se que, durante as atividades, os estudantes estavam 
mais animados do que normalmente se encontram nas aulas; muito provavelmente, a simples 
mudança de local já promovera maior despertar entre eles. Os alunos trabalharam em equipe 
para achar a solução de uma forma ativa, estimulando trabalho em equipe e cooperação para a aprendizagem. Quando foi feito o debate, o professor teve papel de ser apenas “tutor” durante 
a atividade, trazendo os conhecimentos prévios e alimentando a discussão para incentivar os alunos a serem mais críticos e aprofundarem os conhecimentos. Conclusão: A avaliação 
geral aponta que o PBL, aliado à Tecnologia Digital, é alternativa interessante de ensino-
aprendizagem, despertando nos estudantes comportamentos até então não demonstrados 
por eles nas aulas tradicionais. 

Palavras-chave: Tecnologia Digital. PBL. Metabolismo.
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DESIGN THINKING PARA A DEFINIÇÃO DO TEMA DE TCC

Autores

Frederick M.C. van Amstel e Rodrigo Fresse Gonzatto

Curso de Vínculo

Design Digital

Tema: Design Thinking. Disciplina: Pesquisa Aplicada ao Trabalho de Conclusão de Curso – 7o. período. Curso: Design Digital. Característica(s) da(s) turma(s): De 20 a 40 estudantes, em geral sem formação científica, mas com grande habilidade técnica. Descrição da prática: O 
TCC em Design Digital consiste no desenvolvimento de um projeto digital de tema livre pelos estudantes. Não há a necessidade de fazer uma investigação científica, porém o projeto deve 
ser experimental e inovador. O objetivo do TCC é demonstrar ao mercado e à sociedade que o estudante é capaz de conduzir um projeto com autonomia, sem depender da figura de um 
professor orientador. Os projetos são realizados em grupos de 2 a 3 integrantes, conforme o modelo pedagógico de ateliê de projetos. O último regulamento oficial do TCC foi elaborado 
em 2015 e a disciplina Pesquisa Aplicada ao TCC foi reestruturada para atingir esse objetivo. 
Ao invés de prover orientação exclusivamente individual, o que diminuiria o tempo de atenção 
dedicada aos projetos nas turmas de 40 estudantes, decidimos utilizar o pensamento projetual 
expansivo, mais conhecido como design thinking, para aproveitar dinâmicas de grupo na definição do tema. Tais dinâmicas são caracterizadas pelo uso de materiais de cocriação que ajudam na definição de coisas difíceis de explicar com palavras, como por exemplo, 
a motivação para a escolha do tema de TCC. Em conversa, na primeira aula, os estudantes revelaram ter grande dificuldade para decidir sobre opções que ainda não existem, já que 
os projetos são criados e não escolhidos. Para ajudar a construir as opções, incentivamos os 
estudantes a utilizarem esboços, post-its, massa de modelar e peças de Lego para materializar ideias e construir em grupo. “Fazer algo antes de saber o que fazer” e “errar logo para acertar o quanto antes” foram algumas das frases que utilizamos para caracterizar o pensamento 
projetual expansivo em nossas explicações. Incentivamos que os estudantes produzissem algo 
a cada encontro semanal, mesmo que não estivessem certos sobre o tema. Os temas foram mudados diversas vezes, bem como a formação das equipes. Surpreendeu-nos a dificuldade 
dos estudantes em encontrar uma poética (poieses) própria, bem como lidar com as condições psicológicas, econômicas e sociais de um estudo. O TCC é percebido não só como um ritual 
acadêmico, mas como uma grande etapa na vida, fazendo parte do processo de emancipação pessoal e profissional. Resultados: Os temas de TCC definidos dessa maneira foram avaliados pelos demais professores do curso bem como pelos próprios estudantes como sendo mais inovadores, diversificados e coerentes. Alguns estudantes conseguiram realizar grandes feitos 
com seus projetos, como por exemplo: a) defender com sucesso seu TCC, apesar de vivenciar 
crises de depressão; b) atingir 20 mil visualizações no Facebook; e c) receber investimentos 
da PUCPR. Conclusão: Design thinking foi útil para a definição de temas em projetos de TCC 
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que seguem o modelo pedagógico do ateliê de projetos. Através da colaboração organizada 
entre os estudantes, conseguimos, com apenas dois professores, orientar turmas de 20 a 40 estudantes. Nas discussões do final da disciplina, os estudantes avaliaram positivamente a liberdade conferida a eles para a descoberta de sua poética própria.
Palavras-chave: Design Thinking. Cocriação. 
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UTILIZAÇÃO DO MÉTODO TREZENTOS NAS DISCIPLINAS
DO EIXO DE MATEMÁTICA

Autores

Gezelda C. Moraes, Izabela P. Bastos, Karla C. Arsie, Marli da Luz S. Maciel, Rosi M. Portugal, 
Vanessa T. Ales, Waleria A. G. Cecilio, William J. P. Brobouski, Wilson Gorges. 

Curso de Vínculo

Eixo da Matemática – Escola PolitécnicaNo final de julho, durante o Devising 21st Century Higher Education, fizemos o curso com o 
Professor Fragelli sobre o Método Trezentos, aplicado na UnB, e resolvemos aplicá-lo em algumas turmas das disciplinas do Eixo de Matemática com maiores índices de reprovação 
e abandono. Tema: Método Trezentos, desenvolvido pelo professor Ricardo Fragelli. 
Disciplinas: Introdução ao Cálculo,  Geometria Analítica e Cálculo I. Curso: Engenharias. 
Características das turmas: Turmas regulares e turmas especiais, com 30 a 60 estudantes 
por turma. Descrição da prática: Após a primeira avaliação, os estudantes foram divididos em grupos contendo estudantes com melhor desempenho (denominados “ajudantes”) e com pior desempenho (denominados “ajudados”). Os estudantes ajudados teriam o direito de fazer 
uma nova avaliação abrangendo o mesmo assunto da primeira, mas para isso, precisariam resolver uma lista de exercícios proposta pelo professor. A nova nota seria composta com 
a primeira, de forma que a menor nota tivesse peso 0,3 e a maior nota peso 0,7, formando a primeira parcial. Em contrapartida, os estudantes ajudantes teriam uma bonificação pela 
ajuda fornecida aos estudantes ajudados de acordo com a melhoria da primeira nota de seus ajudados. Após a divisão em grupos, os estudantes se reuniram em sala para conhecerem o grupo e organizarem os estudos. Após duas semanas, realizamos a avaliação Trezentos, apenas 
para estudantes ajudados que entregaram a lista. Durante essa avaliação, todos os estudantes 
responderam ao questionário sobre a ajuda fornecida (ajudantes) ou recebida (ajudados). 
Resultados: Nas turmas regulares, notamos uma melhoria substancial das notas. Nas turmas especiais, a melhoria das notas não foi tão evidente. Por causa da entrega da lista de exercícios, muitos estudantes ajudados não fizeram a avaliação Trezentos. Como o método Trezentos 
requer muitas fases, criamos uma planilha mais prática para sua aplicação, agilizando alguns 
processos. Conclusão: O método se mostrou mais eficaz em turmas regulares, onde os 
estudantes têm mais oportunidade de encontrar os colegas. 

Palavras-chave: Método Trezentos. Metodologia ativa. Aprendizagem colaborativa. 
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GEOMETRIA ANALÍTICA UTILIZANDO FOTOGRAFIAS E VÍDEOS

Autores

Gezelda C. Moraes, Karla C. Arsie, Marli da Luz S. Maciel, Vanessa T. Ales, Waleria A. G. Cecilio.

Curso de Vínculo

Eixo da Matemática – Escola Politécnica 

Tema: Na expectativa de criar Trabalhos Discentes Efetivos (TDE’s) que motivassem  estudo de conceitos teóricos, promovessem criatividade e proporcionassem formação de sujeitos ativos e reflexivos, o presente trabalho buscou ressignificar as atividades de TDE’s através do uso de (1) fotografias e (2) vídeos, privilegiando o processo de construção dos conceitos a 
partir da investigação e da descoberta. Disciplina: Geometria Analítica – 1º Período. Curso: 
Engenharias. Características das turmas: entre 40 e 60 estudantes. Descrição da prática: Prática (1): Após o estudo de vetores, propusemos o projeto Vetores em Foco, no qual os estudantes precisariam identificar, no seu cotidiano, situações que envolvessem os conceitos estudados. Para cada conceito, as equipes apresentaram pelo menos uma fotografia, que 
evidenciava a geometria dos itens estudados. Para a montagem e entrega do projeto, foram utilizados slides com as fotografias sobrepostas por imagens obtidas com a ferramenta “inserir formas”, a fim de se definirem pontos e vetores em um referencial cartesiano definido 
em cada grupo. Prática (2): A partir do estudo das cônicas, conteúdo base para o estudo de 
quádricas, propusemos o projeto Criação e Montagem de Vídeo sobre uma quádrica, sorteada em sala de aula. Em grupos, os estudantes confeccionaram um vídeo (cerca de 8 minutos) e 
disponibilizaram no youtube, para que os estudantes pudessem assistir a todos os trabalhos 
elaborados, antes da aula de discussão sobre o tema quádricas. Posteriormente, em sala de aula, as equipes apresentaram um resumo (cerca de 5 minutos) dos principais tópicos abordados no vídeo. Resultados: Os resultados apresentados com as Práticas (1) e (2) evidenciaram, de forma significativa, o ritmo de estudo e os conhecimentos assimilados pelos estudantes, 
proporcionando mais facilidade para estabelecer conexão entre os conteúdos abordados. Nas atividades propostas, identificamos a participação ativa dos estudantes e o interesse em inovar 
e criar algo diferente que evidenciasse os conceitos assimilados. As práticas de TDE’s ajudaram 
principalmente na assimilação de conceitos, além de proporcionar uma visão interessante e 
simples da aplicabilidade da disciplina. Conclusão: Os assuntos vetores e quádricas são vistos como muito complexos, mas com vídeos e fotografias, receberam nova interface, tornando-se mais concretos e interessantes. Por fim, a utilização de vídeos e fotografias, elaborados pelos próprios estudantes, serviu como validação das tarefas, permitindo uma avaliação mais eficaz 
do processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, as atividades realizadas levam à construção de uma aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Vetores. Quádricas. Ferramentas de aprendizagem.
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ESTUDO DE CASO INTERROMPIDO NO CURSO DE DIREITO

Autor

Giovanne Henrique Bressan Schiavon

Curso de Vínculo

Direito – Câmpus Londrina

Tema: Uso de contexto real (PJBL, PBL, Estudo de caso, Simulação etc.). Disciplina: Teoria da Argumentação Jurídica – Disciplina Eletiva. Curso: Graduação em Direito. Características das 
turmas: Turmas compostas por 45 alunos. Descrição da prática: O estudo de caso é método 
de ensino orientado para a aprendizagem ativa dos alunos, cujo foco são as perguntas e não nas soluções. Então, um caso apresenta o problema em contexto específico que envolve conflito entre 
distintas variáveis e os alunos são convidados a estabelecerem respostas com o desenvolvimento 
de conhecimentos técnicos e socioafetivos (uma vez que a atividade é compartilhada em grupo). Foi aplicado neste semestre, em 8 aulas de disciplina, que têm como tema o raciocínio aplicado à prática jurídica, com o objetivo de sensibilizar os alunos para as especificidades do trabalho jurídico e habilitá-los ao competente exercício profissional. Inicialmente, houve alguma resistência por parte 
dos alunos frente ao novo método e o TDE foi utilizado para preparar os alunos para o uso do método em sala. Com o TDE, os alunos foram estimulados a desenvolver a autoconfiança em sua capacidade de análise crítica, por meio da discussão de assunto frequentemente trazido pela mídia: “a disciplina jurídica do aborto”. Para este docente, preparar-se para o caso significou selecionar artigos de jornal 
sobre o tema e organizá-los de modo a serem estimulantes. Também foi preciso prever perguntas que 
poderiam surgir e antecipar situações. Nesse passo, prepararam-se algumas perguntas orientadoras para usar diante da hesitação inicial dos alunos ou de lacunas na discussão. Após a realização do TDE, passou-se à discussão de caso propriamente dita, optando-se pela abordagem pedagógica do método de “revelação progressiva”, ou seja, o caso é apresentado aos poucos para os alunos, que devem agir 
como detetives para solucionar o mistério. Assim, uma breve descrição do caso é disponibilizada uma semana antes da aula por meio da sala do “Blackboard” e, no início da aula, os alunos são organizados 
em grupos com 4 componentes, que recebem um formulário com algumas questões preliminares, a partir das quais os grupos escrevem uma solução inicial a fim de resolver o problema. Após o preenchimento do formulário, há a formação de um grande círculo e os grupos discutem suas possíveis soluções para o caso. Ao final do debate, em que os grupos interagem, são provocados a preencher 
outro formulário. Finalizado o preenchimento do segundo formulário, o professor apresenta a 
resposta que havia preparado. Resultados: Até o momento, os resultados do estudo de caso não são 
mensuráveis de modo objetivo, pois a disciplina ainda se encontra em andamento, todavia, vencida 
a resistência inicial, tem sido grande a curiosidade e o interesse dos alunos pelos casos estudados, o 
que conferiu vitalidade à experiência de aprendizagem. Conclusão: Recomenda-se a metodologia do 
estudo de caso com revelação progressiva (caso interrompido) para as disciplinas de prática do curso 
de Direito, podendo a atividade culminar com a produção de documentos técnicos (sentença, petição 
ou contratos) em vez dos formulários, como adotado neste semestre.

Palavras-chave: Metodologia ativa. Estudo de caso. Raciocínio jurídico.
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JUROS COMPOSTOS: O QUE VOCÊ PRECISA SABER
PARA NÃO SE ENDIVIDAR

Autoras

Izabela Patricio Bastos, Karla Cristiane Arsie Vieira 

Curso de Vínculo

Eixo de Matemática – Escola Politécnica

Tema: PBL.Disciplina: Introdução ao Cálculo. Curso: Engenharias. Característica(s) da(s) 
turma(s): Foi aplicado em 9 turmas com, em média, 50 alunos, todos no período noturno. 
Descrição da prática: Foram utilizados 6 encontros (12 aulas) para trabalhar os conteúdos de Função Exponencial e Função Logarítmica. O objetivo é “Construir relações de dependência entre variáveis por meio de expressões analíticas de funções, expressas em gráficos e tabelas”. E a competência é: “Modelar situações-problemas envolvendo funções algébricas e transcendentes”. Foi proposto um problema sobre juros compostos, contextualizado, para 
que os estudantes percebessem a necessidade de estudar novas funções. Depois disso, houve 
uma intervenção do professor para auxiliar no entendimento dos conceitos necessários à resolução do problema. Para consolidar os conceitos, foram propostos exercícios e os 
estudantes discutiram em grupo e depois expuseram no quadro para que a turma chegasse 
a um consenso sobre a resolução correta. A avaliação foi dividida em quatro partes: a 
primeira corresponde à discussão em grupo, a segunda, à avaliação online (exercícios de 
múltipla escolha no Blackboard), a terceira à resolução do problema dado inicialmente (PBL) 
e a quarta corresponde a uma prova individual para avaliar os conhecimentos adquiridos 
com a atividade. Num primeiro momento, a turma foi dividida em equipes de três a quatro 
estudantes, sendo proposto um problema contextualizado para que eles discutissem. Depois 
disso, os estudantes foram instigados a responder a algumas perguntas com o objetivo de 
mostrar-lhes a necessidade de estudarem novas funções. Nesse momento, os estudantes ficaram bem envolvidos para resolver tal problema, utilizando alguns conhecimentos que já possuíam, porém perceberam serem necessários mais alguns conceitos. Como os estudantes 
já tinham o material de apoio, foi proposta uma leitura a respeito dessas funções, no entanto, 
pelos questionamentos e dúvidas colocados pelos estudantes, foi necessária uma exposição. Foram propostos alguns exercícios de conteúdos não trabalhados em sala, mas citados pelos 
estudantes na discussão. Num segundo momento, a turma foi novamente dividida em grupos e os exercícios propostos para casa foram discutiram em grupo, assim chegando a um consenso 
sobre a solução correta. Num terceiro momento, cada grupo apresentou a resolução de um exercício e a turma discutiu de forma que todos compreenderam a resolução correta. Tal sequência foi utilizada para trabalhar tanto função exponencial como função logarítmica. 
Resultados: Como foi o primeiro semestre em que se aplicou tal metodologia, não há 
comparação com outros semestres. No entanto, como foram feitas três avaliações e, na última, foram requeridos apenas os conteúdos trabalhados com esta metodologia, foi possível analisar 
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o desempenho dos estudantes. A média das turmas na última parcial aumentou, em média, 40%. Mesmo aqueles estudantes que não tiveram um bom desempenho durante o semestre 
se sentiram motivados e conseguiram compreender os conceitos, e em parte, recuperar a 
nota. No entanto, ainda houve resistência por parte de alguns estudantes ao tentarem resolver os problemas, mas foram casos pontuais. Uma vantagem de aplicar a metodologia no final do semestre é que, por serem turmas do primeiro período, eles já estavam mais à vontade 
e envolvidos com o curso, o que possivelmente não aconteceria no começo do semestre. 
Conclusão: Pretendemos continuar aplicando essa metodologia para esse assunto e em mais 
conteúdos de Introdução ao Cálculo. Provavelmente, não no semestre todo, uma vez que é uma disciplina do primeiro período e os estudantes têm pouca maturidade. Para aplicações futuras, mudaríamos o problema proposto, alterando algumas perguntas e conduzindo a discussão 
em sala de uma forma mais interessante para o andamento da disciplina. Como seu objetivo é retomar os conteúdos do ensino médio, fica mais fácil envolver os estudantes nos problemas, 
uma vez que são conceitos já vistos. Isso nem sempre acontece nas disciplinas do Eixo de 
Matemática.

Palavras-chave: Função exponencial. Função Logarítmica. Juros compostos. 
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PROJETO EM MÚSICA

Autor

Jorge Alberto Falcón

Curso de Vínculo

Licenciatura em Música

Tema: Uso de Contexto Real (PjBL, PBL, Estudo de caso, Simulação etc.). Disciplina: 
Projeto em Música. Curso: Licenciatura em Música. Característica(s) da(s) turma(s): 25 estudantes do 8º período do curso de Música. Descrição da prática: A disciplina propõe a 
realização de um projeto. A partir disso, propõe um trabalho baseado em PBL: cada aluno devia escolher um projeto de tema livre, que atenda a 1) algo que não ficou suficientemente 
claro nas disciplinas do curso; 2) algum assunto no qual quisessem se envolver mais; ou 3) 
algum assunto que não tenha sido abordado ao longo do curso. O projeto previa a entrega do 
trabalho em 4 fases:1-Um desenho do projeto inicial do trabalho; 2-1ª entrega de resultados; 3-2ª entrega de resultados; 4-Entrega final. A novidade incorporada a este modelo é que na 
1ª fase, no projeto inicial, o aluno devia determinar que resultados (parciais, nas 2ª e 3ª fases, e final, na 4ª) iria apresentar como elementos de avaliação. Nesse caso, e sobretudo como 
elemento determinante na avaliação em todas as fases, seria o resultado da autoavaliação 
do aluno, conforme o que ele mesmo determinou, e a avaliação do professor em relação ao 
apresentado no projeto inicial, quanto à qualidade de realização do projeto e quanto ao do processo. Alunos com alto índice de aproveitamento em outras disciplinas conseguiram resultados muito adequados e antes dos prazos acordados. O mais significativo é que alguns 
alunos que apresentaram algumas resistências comportamentais em outros momentos ou 
disciplinas com metodologia mais tradicional, resolveram com assertividade à altura dos 
que tinham melhor média no IRA. Resultados: Trabalhos de alta qualidade entregues muito antes do prazo estipulado parecem indicar que o nível de engajamento dos alunos com alta 
performance responde à responsabilidade ou ao envolvimento com o assunto escolhido pelo 
estudante. Conclusão: É necessário ressaltar que os alunos com alto rendimento se saíram bem, por causa do próprio perfil, porém alunos que não tinham um rendimento alto, quando 
estimulados a trabalhar, produzir e se autoavaliar em assuntos que são do seu interesse, 
produziram excelentes trabalhos e com tempos de entrega inferiores ao tempo pautado pelo 
professor.

Palavras-chave: PBL. Autogestão. Autoavaliação. Aprendizagem por projetos. Processo 
avaliativo. 
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O DESAFIO DE UMA NOVA FORMA DE ENSINAR

Autora

Juliana Ferreira Montenegro

Curso de Vínculo

Direito 

Tema: Aprendizagem por Pares e Baseada em Times (TBL). Disciplina: Direito Internacional Privado, 9º período.Curso: Curso de Direito. Característica(s) da(s) turma(s): A turma em questão tem cinquenta alunos inscritos. No início, mostrou-se pouco receptiva a qualquer 
contato. Descrição da prática: Quando me deparei com a dificuldade de engajamento e 
aceitação das metodologias, por parte dos acadêmicos, busquei maiores informações no 
CrEAre. Foi com a orientação dada pela professora Aline Von Bathen que mudei minha forma 
de trabalho. A prática foi realizada na última semana de setembro do corrente ano. Na ocasião, utilizei os conceitos adquiridos na oficina de aprendizagem por pares, para a orientação das discussões em sala de aula, de forma que os próprios acadêmicos colaborassem com o aprendizado dos colegas. Neste caso, apenas fiz intervenções quando eles estavam fugindo 
do tema ou quando o conceito trabalhado não era o mais adequado. Constatei que os 
alunos demonstraram que não imaginavam ter condições, mas trabalharam de forma ativa 
e demonstrando operações  cognitivas superiores. A atividade abrangeu apenas duas aulas 
nas quais trabalhamos as regras de conexão, presentes na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). O procedimento metodológico adotado foi a instrução por pares somada aos conhecimentos adquiridos na oficina para docentes “Como fazer boas perguntas baseadas na taxonomia de Bloom”. Em aula posterior, fiz a verificação do conteúdo através do 
Socrative. Resultados: O aprendizado teve um retorno tão impressionante que os acadêmicos 
conseguiram em apenas uma aula trabalhar e compreender todas as regras que servem de 
base para os casos práticos trabalhados nas aulas subsequentes. Conclusão: Essa situação específica demonstrou que os alunos têm competência para “criar” e isso me motivou a 
continuar tratando das regras de conexão de forma mais ativa. 

Palavras-chave: Aprendizagem por Pares. Aprendizagem Baseada em Times (TBL). Direito 
Internacional Privado. 
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METODOLOGIAS ATIVAS: UMA EXPERIÊNCIA A SER 
COMPARTILHADA EM CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL

DO ESTADO

Autora

Kenza Borges Sengik

Curso de Vínculo

Direito, Câmpus Maringá 

Temas: Sala de Aula Invertida; Aprendizagem por Pares; Mapa Conceitual e Técnica dos 
Cartazes. Disciplinas: Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Curso: Direito, Câmpus 
Maringá. Características das turmas: As práticas foram aplicadas nas quatro turmas da disciplina, sendo duas noturnas e duas matutinas, do 1º período do curso, em 2016, com 
aproximadamente cinquenta acadêmicos cada. Descrição das práticas: A prática de Sala de 
Aula Invertida foi aplicada em três oportunidades. Em duas situações, a técnica foi somada à 
Aprendizagem por Pares nos temas: soberania e sistemas e regimes de governo. O material 
foi disponibilizado para estudo prévio com posterior realização de atividades em sala de aula. Numa terceira oportunidade, desafiei-me a realizar Mapa Conceitual sobre “democracia”. Na 
primeira aplicação da SAI, percebi que a grande maioria não tinha lido o material, realidade modificada nas seguintes, pois os acadêmicos perceberam a importância da leitura e do estudo prévios para realização da atividade em sala. Já na aplicação do Mapa Conceitual, diante das 
duas experiências anteriores, observei que a maioria tinha estudado o tema e, por mais que nunca tivessem feito um Mapa Conceitual (gerando de início susto e críticas), conseguiram 
fazer a atividade com êxito e o resultado foi único: muitos elogios. A escolha do Mapa 
Conceitual, como construção de conceitos, foi ideal para mostrar a complexidade do tema 
democracia que, aparentemente, mostra-se um entendimento simples. Com relação à Técnica de Cartazes, ela foi aplicada no final do semestre, fora do ambiente de sala de aula. Foi pedida 
a criação de um Estado, considerando os conceitos técnicos, e com a respectiva bandeira que contivesse os símbolos ideológicos e de governo. Num primeiro momento, tinham de entrar num acordo sobre a escolha do Estado e dos símbolos a serem desenhados, gerando debates 
sobre diversas temáticas. Cada atividade utilizou uma aula de 1h30min. Resultados: Consegui 
avaliar os acadêmicos de forma ativa, tirando-os da zona de conforto da aula tradicional. Houve 
evolução quanto ao estudo prévio e maior envolvimento dos acadêmicos na disciplina. Foi realizada pesquisa ao final do semestre, com resultados muito positivos, demonstrando que os acadêmicos apoiam as práticas docentes. Muitos se dizem mais valorizados e afirmam que 
aprenderam mais com a utilização de metodologias ativas. Conclusão: A utilização de práticas 
docentes gera apreensão no docente quanto à aceitação e aos resultados da aprendizagem. As 
experiências foram fantásticas, pois consegui visualizar o aprendizado adquirido no decorrer do semestre, sendo nítido que foi significativo. A alegria deles em uma atividade lúdica, em 
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grupo, chegou ao ponto de acadêmicos dizerem que jamais iriam esquecer-se daquela aula, 
agradecendo-me. A percepção foi única e busco adaptar as técnicas docentes, inclusive nessa 
disciplina, visando à constante mudança em prol da aprendizagem. 

Palavras-chave: Sala de Aula Invertida. Mapa Conceitual. Técnica de Cartazes. 
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A SALA DE AULA INVERTIDA COMO APOIO AO PjBL

Autoras

Lilia Maria Marques Siqueira, Maria te Vaarwerk 

Curso de Vínculo

Engenharia Elétrica

Tema: Sala de Aula Invertida. Disciplina: Eletricidade Aplicada. Curso: Engenharias Civil, Ambiental, de Produção e Química. Característica(s) da(s) turma(s): aproximadamente 100 
alunos nos turnos da manhã e da noite. Descrição da prática: No 2º semestre de 2016, as turmas do 5º período das engenharias citadas têm como produto final a elaboração de um 
projeto elétrico residencial e seu respectivo consumo. Posteriormente, essa residência será 
objeto de cálculo de estimativa de autogeração de energia por meio de sistemas fotovoltaicos 
conectados à rede. Como parte da iniciação ao projeto e tendo como base as dúvidas das 
turmas anteriores, optamos por utilizar como atividade prévia de contextualização e de 
motivação, uma pesquisa individual do consumo energético da unidade consumidora na qual o estudante reside, e abrangendo todas as fontes energéticas, combustível, gás e eletricidade. 
O estudante preencheu um quadro proposto no ambiente virtual com seus dados e, no dia 
da aula presencial, compareceu para confrontar seus levantamentos com outros quatro 
colegas. Em equipe, com uma folha de papel A3, eles montaram um quadro comparativo de 
consumos energéticos. Na mesma aula, as professoras, na lousa, realizaram o fechamento, 
coletando uma informação eleita por equipe, comparando e discutindo as razões das eventuais diferenças. No final do semestre, os estudantes confrontarão este quadro elaborado com o projeto finalizado para uma análise crítica da confiabilidade de seus dados. Resultados: Os estudantes compreenderam as diferenças de consumo e os pontos possíveis de atuação em eficiência energética, as unidades equivalentes, as noções de consumo médio residencial por 
fonte energética e confrontaram com os dados do balanço energético nacional. Conclusão: 
As atividades permitiram situar a importância do planejamento energético, contextualizar 
conceitos e legislações tratadas durante o semestre. Para além dos conceitos, a comparação do produto final da disciplina (consumo da instalação projetada) com a primeira atividade 
(consumo da unidade onde residem) permitiu desenvolver a autonomia sobre a aprendizagem, mediante a análise crítica da confiabilidade dos resultados encontrados.
Palavras-chave: Aprendizagem ativa. Sala de aula invertida. Ensino superior.
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METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO APLICADA EM GESTÃO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Autora

Marizete Gonçalves da Silva

Curso de Vínculo

Bacharelado em Ciências Biológicas

Tema: Metodologia da Problematização. Disciplina: Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Educação Ambiental, disciplina eletiva. Curso: Bacharelado em Ciências Biológicas, noturno. 
Característica da turma: Na disciplina, foram matriculados 22 estudantes, 5º e 7º períodos. 
Descrição da prática: A aplicação da Metodologia da Problematização com o Arco de 
Maguerez ocorreu no primeiro semestre de 2016. Para essa metodologia, utilizou-se um problema real do meio ambiente, o “gerenciamento inadequado de resíduos sólidos urbanos”. 
Estruturei todas as aulas com essa metodologia, tendo como objetivo tornar o aprendizado dinâmico, criativo e reflexivo, além de mostrar as oportunidades de atuação do Biólogo nas questões que envolvem os resíduos sólidos urbanos e a educação ambiental. No primeiro 
dia de aula, apresentei o plano de ensino estruturado nas cinco etapas da Metodologia da 
Problematização, com o Arco de Maguerez: 1º Observação da Realidade; 2º Pontos-chave; 3º Teorização; 4º Hipóteses de Solução; 5º Aplicação à realidade. O tempo de aplicação 
programado para cada etapa sofreu alterações devido à falta de experiência com o método 
aplicado; por exemplo, a terceira etapa deve ter em média dois meses de programação. Os TDE 
(Trabalho Discente Efetivo) devem estar bem alinhados com a metodologia, pois ela demanda 
atividade extraclasse, especialmente a quinta etapa. Resultados: Os estudantes não realizaram 
provas escritas, entretanto a atribuição de nota foi desenvolvida em cada etapa com várias 
atividades: montagem de cartaz, discussão em grupo, aplicação de questões, elaboração de 
texto, entre outras. O resultado da quinta etapa foi surpreendente para eles e para mim, pois decidiram organizar e promover o “I Workshop de Resíduos Sólidos Urbanos e seus impactos na sociedade”, havendo repercussão positiva na instituição, na comunidade e nos meios de 
comunicação. Os estudantes foram muito ativos no processo de aprendizagem. Conclusão: A 
metodologia aplicada foi excelente no processo de aprendizagem, contemplando diferentes 
estratégias de aprendizagem ativa, bem como contribuiu para o desenvolvimento dos cinco princípios da graduação: autonomia, cooperação, senso crítico, honestidade e dedicação dos estudantes. Essa metodologia pode ser indicada para averiguação e possíveis soluções de 
problemas observados no meio ambiente.

Palavras-chave: Problematização. Inovação. Aprendizado.
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ÁLGEBRA LINEAR REESTRUTURADA UTILIZANDO
ESTUDO DE CASO

Autores

Marli da Luz S. Maciel, Vanessa T. Ales, Waléria A. Gonçalez Cecílio

Curso de Vínculo

Eixo de Matemática – Escola Politécnica

Tema: Estudo de caso aplicado à resolução e discussão de sistemas lineares. Disciplina: Álgebra Linear – 2º período. Curso: Engenharias. Características das turmas: As turmas 
possuem entre 40 e 60 estudantes de diversas engenharias. Descrição da prática: Durante o 
segundo semestre de 2015, a disciplina de Álgebra Linear foi discutida e reestruturada. Com o auxílio de mapas conceituais, os tópicos de estudo foram concentrados em dois grandes temas principais: “Sistemas lineares” e “Transformações lineares”. Com o objetivo de evidenciar a 
aplicabilidade da disciplina, assim como fundamentar sua nova estrutura, propusemos aos estudantes no início do semestre de 2016, alguns problemas reais pequenos que envolvem a solução de sistemas lineares. Em razão disso, os estudantes ficaram agitados e inquietos 
na tentativa de resolver esses problemas. Nas aulas seguintes, apresentamos o estudo de 
matrizes (operações elementares, determinantes e inversa), sempre focando na resolução 
de sistemas lineares, e indicamos aos estudantes a aplicação direta dos conceitos e teorias 
estudados. Na 4ª semana, iniciamos um estudo de caso de grande porte. Esse estudo de caso 
teve como meta inicial a modelagem de um sistema de equações lineares, respeitando muitas 
restrições. Na sequência, os estudantes passaram a resolvê-lo, utilizando as abordagens 
estudadas. Considerando que o problema apresentava, em sua primeira etapa, 10 equações com 15 incógnitas e, em uma segunda etapa, 10 equações com 10 incógnitas, os estudantes 
usaram o software Excel e outros softwares para sua resolução. Toda essa atividade foi 
desenvolvida de forma detalhada ao longo de duas semanas. Resultados: Os estudantes 
perceberam a necessidade de trabalhar com as ferramentas da Álgebra Linear, reconheceram 
algumas aplicações reais e foram instigados a utilizar softwares na resolução de um grande problema. Os depoimentos dos estudantes nos permitem afirmar que o estudo de caso, da forma apresentada, refletiu a aprendizagem significativa e a necessidade dos conceitos 
estudados. Conclusão: A intervenção mostrou-se um eficiente instrumento de reflexão tanto para nós, professores, quanto para o estudante. Isso evidenciou que o impacto do estudo de caso apresentado é muito mais amplo que a simples resolução de exercícios de pequeno 
porte realizados em sala de aula, além de permitir a integração dos estudantes. Dessa forma, recomendamos sua aplicação em paralelo aos temas de estudo específicos das disciplinas.
Palavras-chave: Álgebra Linear. Estudo de caso. Reestruturação da disciplina. 
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O USO DE RUBRICAS NO ENVOLVIMENTO DO DISCENTE
NO PROCESSO AVALIATIVO

Autor

Marlon Vinicius Soares

Curso de Vínculo

Engenharias / Escola Politécnica

Tema: Uso de rubricas e protocolos de autocorreção na avaliação. Disciplina: Física II. 
Curso: Engenharias. Características da turma: alunos de diferentes cursos de engenharia. 
Descrição da prática: O uso de rubricas promove tal envolvimento, desenvolve a habilidade 
de validação do trabalho por pares e permite um feedback rápido sobre os problemas de 
aprendizado detectados na avaliação. O professor desenvolveu uma matriz de rubricas que avaliam os alunos em quatro níveis, segundo três competências: domínio de conceitos físicos, 
elaboração de diagramas e esquemas, execução de cálculos matemáticos. A prova foi dividida 
em dois dias de três momentos cada: a resolução da questão proposta na prova, a correção da questão feita pelo professor e o uso da rubrica pelo aluno para corrigir sua própria prova. Além da própria correção, a prova de cada aluno recebeu a correção do professor baseada 
na mesma rubrica. No entanto, os alunos não foram informados que isso aconteceria. Para 
todos os efeitos, somente a sua autocorreção determinaria sua nota. Cabe destacar que todas 
as provas foram xerocopiadas antes de serem entregues para a correção dos estudantes, como 
ação preventiva em caso de alteração de respostas, porém isso não foi divulgado aos alunos. Assim, a decisão de ser fiel aos critérios da rubrica seria moral e não resultado do temor de uma correção docente que detectasse potenciais fraudes. Após a correção do professor, as notas atribuídas pelo aluno na autocorreção foram comparadas com a nota atribuída pelo 
professor. Resultados: Tal análise revelou que não houve diferenças significativas entre as notas atribuídas pelos alunos e pelo professor, o que indica a eficácia da rubrica e também a confiabilidade da metodologia de correção. O desenvolvimento da rubrica para esse processo 
de correção de provas apresenta um potencial de estender essa atividade para todas as outras disciplinas de Física do eixo comum das engenharias. Conclusão: Para isso, o próximo passo seria envolver outros docentes em uma discussão sobre a rubrica desenvolvida a fim 
de transformá-la em um protocolo de autocorreção. Além disso, tal metodologia de correção 
contribui com o desenvolvimento da ética e da moral dos alunos perante o processo avaliativo. 
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METODOLOGIAS INOVADORAS: O USO DA EAD NO ENSINO
DE BIOÉTICA

Marta Luciane Fischer1, Thiago Rocha da Cunha2, Ana Maria Moser3, Ana Laura Diniz Furlan4

Curso de Vínculo
1 e 2Ciências Biológicas e PPGB, 3Psicologia, 4Mestranda PPGB 

Tema: Aplicação de metodologias inovadoras de ensino associando ensino presencial e 
a distância e aprendizagem colaborativa à Bioética Ambiental. Disciplina(s): Estudos Independentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Bioética Ambiental e suas interfaces: O papel do Biólogo na Crise Hídrica. Característica(s) da turma(s): Alunos do 6º período; 22 estudantes, cujo desempenho acadêmico no curso era considerado como 
um dos piores dentre as últimas turmas. Trabalho durante o dia, curso noturno afetando 
o comprometimento e o desempenho. Descrição da prática: Nosso objetivo foi orientar o 
estudante na estruturação de estratégias para viabilização da fundamentação de um problema atual, global, plural e complexo, a saber, a identificação dos agentes e pacientes morais, a coleta 
de informações e comunicação no âmbito da bioética. A utilização da bioética como ferramenta para intermediação de questões éticas advindas do desenvolvimento tecnocientífico demanda o amadurecimento moral, logo a aplicação do nivelamento de Kohlberg poderia se constituir uma ferramenta para avaliar a efetividade das intervenções. Nós avaliamos ações como pesquisas documentais, bibliográficas e de campo quanto ao amadurecimento moral relativo 
à aplicação. Inicialmente, aplicamos um dilema moral que abordava a responsabilidade da crise hídrica, o qual foi reaplicado no final da disciplina. Os estudantes construíram com os 
professores um contrato de trabalho dividindo a turma e atribuindo a cada equipe uma função na intervenção em ações teóricas de caracterização do problema nos contextos biológico, ecológico, cultural e geográfico, em âmbito nacional e global, por meio de informações bibliográficas,  além da identificação dos agentes e pacientes morais, bem como do registro de casos de desperdício de água identificados no dia a dia. Resultados: Os resultados foram construídos sequencial e concomitantemente, utilizando a ferramenta Blog do Eureka. 
Paralelamente, os estudantes realizaram individualmente dois estudos dirigidos de textos científicos balizadores da compreensão dessas questões. Construíram com os professores um 
questionário aplicado em uma amostra da população de Curitiba e região e em representantes de instituições locais envolvidas na gestão da água, a fim de caracterizar como essa população percebe as dimensões éticas da crise hídrica. A análise das respostas dos estudantes aos 
estudos de caso evidenciou a efetividade da metodologia, uma vez que foi percebida a promoção da maturidade moral da argumentação em 50% dos alunos, sendo que 60% deles aumentou mais de três níveis. A análise semântica comparativa do conteúdo das respostas corroborou para o amadurecimento moral, uma vez que se identificou o aumento significativo 
da frequência de respostas completas. A referência aos cidadãos como principais responsáveis 
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pela crise hídrica diminui de 65% para 30%, enquanto a responsabilização dos governos aumenta de 35% para 50%. O discurso também mudou de uma inicial preocupação com a finitude dos recursos naturais para uma preocupação com o direito das futuras gerações, e, 
de uma preocupação com as tarifas da água para o sofrimento que a crise pode gerar. Assim, 
a análise das respostas indicou um aumento de complexidade na compreensão ética do problema. Esse processo foi associado principalmente aos elementos teóricos e à experiência 
prática. Conclusões: A conclusão da pesquisa e avaliação crítica da experiência aponta para 
a viabilidade dessa abordagem inovadora de EAD, cujo foco interdisciplinar permite sua 
replicação nas diversas outras áreas do conhecimento. 

Palavras-chave: EAD. Ensino de Bioética. Aprendizagem colaborativa.
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DIAGRAMA DE FASES: UMA APRENDIZAGEM COMPARTILHADA

Autora

Priscila Brentan Praxedes Pereira

Curso de Vínculo

Eixo de Química / Escola Politécnica

Um conhecimento de suma importância aos engenheiros que trabalharão com materiais é o diagrama de fases. Através dele, é possível predizer as microestruturas, prever propriedades mecânicas de ligas metálicas e controlar alterações microestruturais. A grande dificuldade observada durante os 4 anos em que leciono a matéria é a quantidade de termos específicos 
referentes a esse conteúdo. E a falta de conhecimento da nomenclatura impossibilita ao aluno 
escolher o melhor material para seu projeto. O objetivo da atividade foi estruturado nas categorias 
apresentadas pela Taxonomia de Bloom com o intuito de fazer com que o conhecimento do aluno passasse do nível cognitivo mais básico, que é o conhecimento vindo da aula assistida, para o outro superior, que seria o da análise através da avaliação crítica do trabalho das outras equipes. 
Tema: Aprendizagem por Pares e Baseada em Times (TBL); Disciplina: Ciência dos Materiais (2º ao 5º período – turno matutino). Curso: Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica (A e B) e Engenharia Química. Característica(s) da(s) turma(s): Turmas variando entre 30 e 40 alunos entre o 2º e o 5º período no turno matutino. Descrição da prática: A atividade foi dada após a  
apresentação do tema. A previsão para execução do trabalho foi de 4 horas-aula, com equipes de até 5 integrantes. Os alunos deveriam montar em sala de aula seu próprio diagrama de fase da 
liga Fe – Fe

3
C e, em cada diagrama, localizar parâmetros previamente a eles apresentados na aula anterior. Após a montagem, as equipes deveriam trocar o diagrama com outra equipe e avaliá-lo 

criticamente. Os alunos receberam novamente o seu diagrama e o apresentaram. A atividade 
não valeu nota. Como aspectos afetivo e formativo, foi oportunizado um ambiente mais criativo 
e livre aos alunos. Resultados: Durante o desenvolvimento de trabalhos em grupos, é muito comum encontrarmos alunos que dizem não saber nem começar. Esses mesmos alunos, ao final da atividade, não só entenderam como participaram da confecção do material e o apresentaram. 
Durante a apresentação, foram feitas perguntas direcionadas a cada membro da equipe. Todas as equipes, sem exceção, conseguiram responder às perguntas. Uma das maiores dificuldades 
que os alunos tinham durante as minhas aulas sobre o tema foi sanada, pois os mesmos alunos que não conseguiam entender o vocabulário específico, nas apresentações, utilizaram todo o vocabulário necessário. A avaliação somativa, ainda não foi verificada sobre o aproveitamento 
da atividade, o que ocorrerá somente na prova. Conclusão: Houve adesão total das quatro 
turmas de engenharia. Ao menos um integrante de cada equipe havia buscado previamente ter conhecimento mais aprofundado sobre o assunto e acabou sendo o líder de projeto. Apesar de ser clara a presença desses líderes, houve a comprovação da disseminação do conhecimento, 
pois todos, sem exceção, tiveram que responder às perguntas sobre o material que estavam 
apresentando. 

Palavras-chave: Diagrama de fases. Ciência dos Materiais. Peer Instruction.
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AULÃO DE VÉSPERA: EXPECTATIVAS DE ESTUDANTES
EM REVISÃO PARA EPLP

Autoras

Rosane de Mello Santo Nicola e Caroline Kretzmann

Curso de Vínculo

Letras

Tema: Avaliação da aprendizagem e Leitura e Escrita Acadêmica. Disciplina: Leitura e Escrita de Textos Técnico-Científicos (LETTC), com estudantes de 2º a 8º período. Curso: 
disciplina eletiva ofertada a acadêmicos de todos os cursos da PUCPR. Característica(s) da(s) 
turma(s): A turma regular era composta por 22 estudantes. Nas 4 horas-aula em que a prática 
foi aplicada, por se tratar de aula de revisão de véspera, participavam do encontro, também, 
graduandos convidados de outras turmas de LETTC ofertadas pela instituição, totalizando 
aproximadamente 45 estudantes. Tal como as demais, essa turma é bastante heterogênea e tem como característica marcante a baixa autoestima linguística em virtude de três ou 
mais reprovações no EPLP. Consequentemente, é evidente a necessidade de submetê-los a 
práticas constantes de aprendizagem ativa e motivacional. Descrição da prática: Em10/06, 
sexta-feira, noite que antecedeu o EPLP do primeiro semestre de 2016, com o intuito de 
revisar questões de leitura e interpretação de gêneros acadêmicos (resumo acadêmico, 
abstract, resenha acadêmica) e de gêneros multimodais (infográfico, charge e cartum), bem 
como a prática da leitura intertextual numa prova temática, os estudantes de LETTC foram 
convidados a participar de atividades cooperativas de revisão para o EPLP. Antes de iniciarem 
as atividades, os acadêmicos responderam a duas questões: uma sobre suas expectativas para a aula de revisão em auditório, e outra sobre quais as dificuldades  que encontrariam 
nessa aula. Em seguida, receberam um simulado, propositadamente, com o tema autoestima, e foram convidados a resolver uma questão de cada vez. Após a escolha da alternativa com a 
resposta desejada, tinham de votar pelo socrative. Alguns acadêmicos usaram fichas com as 
letras de A a E, pois não conseguiram acesso à internet. Depois que os estudantes visualizavam 
a porcentagem de votos recebida em cada alternativa, tinham de formar duplas com respostas 
distintas para chegar a um consenso e, usando cartões de sistema de votação (TARI), mais 
uma vez responder à questão. O grupo percebeu que, além de saber a resposta correta, era preciso ter capacidade argumentativa para convencer o colega. Após a resolução de 5 das 10 
questões do simulado, uma pergunta de autoavaliação foi apresentada aos acadêmicos sobre como percebiam sua própria aprendizagem até aquele momento. No final do encontro, foram 
coletados alguns depoimentos, por gravação em celular, sobre as expectativas cumpridas 
ou não. Resultados: Dos 29 estudantes respondentes,  25  responderam que já assistiram 
a aulas de revisão; desses 2 esperavam aulas interativas e dinâmicas; 18 que fossem resumo 
de conteúdos, palestra, esclarecimento de dúvidas pelo professor, sendo que dois tinham até 
mesmo expectativa de que seria cansativo e que a quantidade de pessoas poderia atrapalhar; 



72

2016

5 deram respostas evasivas como: aula diferenciada, proveitosa etc.; e 4 informaram que nunca assistiram a aulas de revisão e deram respostas evasivas. Sobre as dificuldades que encontrariam nesse aulão, das 28 respostas, 10 referem-se à dificuldade de concentração durante as atividades; dessas, 6 respondentes justificaram, sendo que 3 consideram a 
inquietação e o nervosismo da véspera da prova; outros 3 que a quantidade de pessoas pode atrapalhar. Outros 6 mencionaram a dificuldade de acompanhar o aulão, sendo que 4 explicam 
que o ritmo é acelerado; 1 explica que barulho, conversas paralelas e iluminação ruim no projetor podem dificultar o acompanhamento do aulão; 1 justifica que a revisão pode ser muito generalizada. Finalmente, 11 responderam sobre dificuldades que irão encontrar na 
prova, não no aulão, revelando não ter entendido a pergunta, e 1 respondeu não saber. Quanto à avaliação da própria aprendizagem, na metade do aulão, de 30 estudantes consultados, 16 
avaliaram sua aprendizagem como positiva, sendo que 4 deles mencionaram a metodologia como eficiente, potencializando o aprendizado; 7 que contribuiu para o raciocínio e a atenção; 5 deram respostas pontuais, sem justificar. Outros 10 avaliaram sua aprendizagem como negativa, sendo 4 por causa da dificuldade em perceber detalhes entre as alternativas 
nas questões de interpretação; 2 por considerar o ritmo do aulão muito acelerado; 2 dizem 
não ter visto melhoria; 2 dizem estar complicado e informam estar inseguros. Finalmente, 4 
estudantes consideram sua aprendizagem razoável, 3 por causa do ritmo acelerado do aulão; 2 
por falta de dedicação pessoal. Conclusão: A revisão em forma de atividade cooperativa, com 
votação no socrative e uso de TARI, manteve os estudantes atentos, combatendo a ansiedade 
decorrente da proximidade da prova. Ainda assim, tem-se a questão do ritmo da aula, que varia de um grupo de estudantes para outro, conforme sua dificuldade. Dessa forma, recomenda-se 
que práticas de aprendizagem ativa como esta sejam aplicadas em diferentes situações, mas 
precisam ser acompanhadas de sondagem de expectativas como esta. 

Palavras-chave: Aprendizagem cooperativa. Leitura acadêmica. Expectativas estudantis.
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS: 
DISCIPLINA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL I

Autora

Rosimeire Sedrez Bitencourt

Curso de Vínculo

Engenharia de Produção

Tema: Aprendizagem Baseada em Problemas. Disciplina: Desenvolvimento Sustentável 
I. Curso: Engenharia de Produção. Descrição da prática: De acordo com Souza e Dourado 
(2015), a aprendizagem baseada em problemas é um método de aprendizagem inovador 
centrado no aluno, em que ele deixa de ser apenas um receptor passivo, assumindo um papel 
de protagonista de seu aprendizado por meio da pesquisa. Nesse método, os estudantes 
trabalham a partir de um contexto com o objetivo de solucionar um problema, o qual pode ser 
real ou apenas simulado.  O escopo deste estudo se limita ao uso dessa e de outras adaptações de metodologias ativas, a fim de apresentar os meios utilizados, os resultados,  as dificuldades e os benefícios obtidos. A decisão pelo uso de meios didáticos inovadores se deu pela 
necessidade do professor em buscar motivação e interesse dos estudantes pela disciplina. Ao longo da disciplina, os estudantes são desafiados a identificar um problema ambiental real que 
seja de seu interesse de pesquisa, algo com que eles se importem e que devem trabalhar numa 
proposta de solução em grupo. Inicialmente, a solução proposta deve ser inovadora e usar os 
conceitos apresentados em sala, tendo por base o conceito de Desenvolvimento Sustentável. Na 
sequência, ocorre uma dinâmica de simulação em três aulas nas quais os grupos de estudantes trabalham como se fossem uma empresa de consultoria em engenharia de produção; ao final da dinâmica, somente uma empresa é “contratada”, aquela que apresentar o melhor projeto de desenvolvimento sustentável. A competição tem servido como estímulo aos grupos, pois eles 
precisam aprender diferentes técnicas e métodos com foco no Desenvolvimento Sustentável, a fim de aperfeiçoar a solução proposta e serem “contratados”. Neste contexto, o professor atua como um mentor, cuja experiência teórica e prática no tema é fundamental para nortear a condução do aprendizado dos estudantes. Como dificuldades desta prática docente as seguintes reflexões merecem destaque: a resistência inicial e dificuldade dos estudantes com novas metodologias de ensino; identificação de problemas socioambientais que estejam no seu entorno; proposição de soluções próprias (inovadoras) para problemas reais; baixa 
autoestima dos estudantes, que não se creem capazes de contribuir para mudar uma realidade 
– isso gera a necessidade de o professor investir mais tempo na dinâmica (empowerment dos 
estudantes); salas com mais estudantes sobrecarregam o professor, especialmente, quando vários grupos precisam de mentoria ao mesmo tempo; exige aperfeiçoamento contínuo do 
professor; e a disciplina não termina quando termina a aula, tão pouco quando o semestre termina – por vezes, há estudantes que “vestem a camisa” do projeto, precisando de apoio 
e mentoria multidisciplinar para a viabilização e continuidade deles. Resultados: Por outro 
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lado, os resultados positivos da disciplina são significativos: no aprendizado dos estudantes e do professor; com publicações científicas nacionais e internacionais, com premiações 
diversas para os projetos desenvolvidos pelos estudantes, inclusive com prêmios em dinheiro 
para o aluno, o professor e a instituição; solicitações de patentes, registros, dentre outros. 
Conclusões: recomenda-se o trabalho pedagógico com as metodologias ativas, desde que o 
docente esteja disposto a ter dedicação nesse processo. 
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BIOPHYSIC GAMES

Autor

Saulo Henrique Weber

Curso de Vínculo

Biotecnologia

Tema: Jogo. Disciplina: Biofísica – 2º Período. Curso: Biotecnologia. Características da 
turma: A turma é composta por 23 estudantes, heterogênea em termos de conhecimentos prévios de física e biologia. Descrição da prática: O jogo biophysic games consistiu em uma complementação de atividades práticas e teóricas; foi dividido em 8 etapas ao longo do semestre (30 minutos) mais um evento final (2 horas) e foi desenvolvido ao longo do segundo semestre de 2016. A disciplina contemplou uma introdução de física, biofísica das membranas biológicas, contração muscular, da respiração, da circulação, da função renal e radioatividade. 
O objetivo do biophysic games foi envolver os estudantes em uma competição que aplica, de forma direta, os conceitos de biofísica ou em situações reais. Os grupos de 4 estudantes 
mudavam a cada semana e apenas os campeões em alguma das etapas participaram do evento final. A pontuação foi decorrente do número de acertos, portanto todos tiveram plenas condições de receber nota integral nas atividades. O prêmio pelo evento final foi um bônus. As atividades vão desde exercícios de aplicação direta de fórmulas ou teoria, resolução de 
problemas com todas as informações ou com informações faltantes ou desnecessárias, uso do 
celular como recurso para realização de atividades até aplicação de teoria em atividades reais. 
Resultados: Os estudantes apresentaram um entendimento maior dos conceitos trabalhados, 
propondo, inclusive, soluções e argumentações superiores àquelas trabalhadas durante as aulas. Foi possível observar seu entusiasmo durante as atividades e, principalmente, nos 
momentos de anúncio dos campeões de cada etapa. Conclusão: O biophysic games foi um sucesso e já estou planejando uma gama mais diversificada de atividades para o próximo 
ano. Os estudantes estavam muito engajados e realmente tiveram um ganho em termos de 
aprendizado. Entretanto, percebi que utilizar jogos como catalisador de aprendizado requer 
planejamento prévio intenso. Indico fortemente o uso dessa metodologia. 

Palavras-chave: Jogo. Biofísica. Metodologia de ensino.



76

2016

PjBL NA DISCIPLINA DE PESQUISA E EXPERIMENTOS TÊXTEIS

Autora

Taísa Vieira Sena

Curso de Vínculo

Design de Moda

Tema: Uso de Contexto Real focado em Aprendizagem por Projeto (PjBL), conciliado com 
Aprendizado por Pares (Peer Instruction) e Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom). 
Disciplina: Pesquisa e Experimentos Têxteis  Curso: Design de Moda da PUCPR. 
Característica(s) da Turma: Quinto semestre do Curso de Design de Moda. Descrição da 
prática: Por ser uma disciplina prática e que necessita de uso de laboratório e equipamentos específicos, como teares, as turmas são divididas em grupos de vinte a, no máximo, trinta 
estudantes, para promover melhor aprendizado, dando oportunidade de todos desenvolverem os exercícios em aula. Neste caso, trabalhei com uma turma de vinte e cinco estudantes. Das 
80 horas/aula da disciplina, usei aula expositiva dialogada, apenas para apresentar o plano 
de ensino e o Roteiro do Projeto. O desenvolvimento solicitou dos estudantes habilidades de pesquisa e síntese, conceituação e comunicação, domínio de técnica e atitude cooperativa. 
A disciplina ajudou os estudantes a desenvolverem sua aprendizagem nas áreas de: 
desenvolvimento de projeto de pesquisa e experimentos têxteis a partir da interação e das informações provenientes das disciplinas de Design de Malharia Retilínea e Laboratório de 
Tendências; criação de novos materiais têxteis a partir das técnicas de transformação têxtil (estrutural, construtiva, colorística e combinada); criação de novos materiais têxteis a partir das técnicas de tecelagem em tear artesanal de pente liso; desenvolvimento de acessórios a 
partir de materiais têxteis diferenciados; pesquisa e desenvolvimento de upcycling; e criação 
Book de coleção. Para auxiliar o desenvolvimento do projeto, utilizei como ferramentas 
de aprendizagem ativa material de apoio online (apostilas que desenvolvi para a disciplina e vídeos), Protocolo de autocorreção (rubricas de correção para seminário de sua equipe 
e os outros grupos), Mapas conceituais (que auxiliaram na conceituação de transformação 
têxtil) e Pinterest (espaço de pesquisa colaborativa). Resultados: Os resultados superaram as 
expectativas tanto no que diz respeito à interação dos estudantes como os resultados obtidos e os produtos desenvolvidos. O índice de aproveitamento foi excelente, não houve evasão e 100% dos estudantes obtiveram aprovação sem exame, ou seja, todos foram aprovados com média final 7 ou maior. Conclusões: Com base nos resultados obtidos e a vivência do projeto, 
pretendo continuar usando PjBL associado a eventuais interações de Peer Instruction e 
Flipped Classroom, pois observei que houve maior interesse e engajamento dos estudantes no 
desenvolvimento do projeto, bem como maior rendimento se comparado com o desempenho 
da turma do ano anterior.  

Palavras-chave: Design de Moda. Pesquisa e Experimentos Têxteis. Aprendizagem por 
Projeto-PjBL.
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NEWS WEEK E ANÁLISE DE CONJUNTURA ECONÔMICA
COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM COM USO

DE CONTEXTO REAL

Wilhelm Eduard Milward de Azevedo Meiners

Curso de Vínculo

Ciências Econômicas

Tema: Uso de Contexto Real. Disciplina: Macroeconomia I e II (5º e 6º Período). Curso: 
Ciências Econômicas. Características das turmas: curso noturno, estudantes que trabalham 
ou fazem estágio, estudantes que já possuem hábito de acompanhar noticiário econômico e político; já estão na metade do curso. Descrição da prática: Economia não possui laboratório. Portanto, não é possível, além das simulações econométricas, com modelos de consistência 
macroeconômica, isolar fenômenos para analisá-los. As atividades propõem justamente que os estudantes tragam a realizada macroeconômica para sala de aula. No início da  primeira aula de 
cada semana, uma dupla nova de estudantes (voluntária) apresenta e comenta, em 5 minutos, 
destaques do noticiário macroeconômico, ou vinculado à disciplina cursada, com o objetivo de 
que eles desenvolvam a habilidades como: distinguir fato de acontecimento; hábito de leitura e 
análise do noticiário; buscar e ler artigos econômicos em revistas e jornais especializados, obter 
referência sobre os principais analistas econômicos e, principalmente, realizar conexões entre a teoria macroeconômica, como marco analítico, para os eventos econômicos contemporâneos. Esta prática foi empregada na PUCPR durante 2016 em Macroeconomia e disciplinas afins. Ela 
permite trazer o contexto em que estão os exemplos de aula trabalhados, vinculando a teoria da 
aula expositiva a questões reais da economia brasileira ou internacional. A atividade perpassa 
todo o semestre e tem uma adesão elevada dos estudantes, compondo o processo avaliativo, 
além de permitir o desenvolvimento da oralidade sobre assuntos econômicos em público e de 
situar o aluno perante os grandes temas da macroeconomia brasileira e mundial. Resultados: Inicialmente, os estudantes mostram-se mais tímidos, com limitada capacidade analítica, mais 
reproduzindo do que tecendo seus comentários. A partir de percepção e comentários dos 
colegas, do amadurecimento ao longo das disciplinas, da percepção de exemplos dos colegas, e da 
participação do professor, que também traz suas News Week, a experiência vai se enriquecendo 
ao longo de dois semestres letivos. Os estudantes solicitaram a continuação da metodologia em disciplinas afins como Economia Internacional e Desenvolvimento Socioeconômico. A atividade 
permite melhor compreensão dos modelos macroeconômicos, com perspectiva mais prática na 
análise da realidade. Há um maior envolvimento dos estudantes com a temática da disciplina. 
Conclusão: A atividade se desdobrou em outra prática, a Análise Estruturada da Conjuntura, 
utilizando publicações especializadas de Carta e Boletins de Conjuntura especializada de 
institutos de pesquisa em economia. Esta atividade pode ser replicada em disciplinas de ciências sociais dos cursos de economia, sociologia, ciência política, estratégia empresarial, relações internacionais e direito, que envolvem análise de conjuntura social, política, cultural e econômica. 
Palavras-chave: Análise de Conjuntura. Problemas Macroeconômicos. PBL.
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SALA DE AULA INVERTIDA E AVALIAÇÃO

Autor

Zanei Ramos Barcellos

Curso de Vínculo
Comunicação Social – Jornalismo

Tema: Ensino Híbrido e Sala de Aula Invertida. Disciplinas: Inovação em Jornalismo (7º período, manhã) e Narrativa Transmídia (6º período, manhã e noite). Curso: Comunicação Social – Jornalismo. Característica(s) da(s) turma(s): Inovação em Jornalismo: Turma pequena (21 alunos), com grupos bem caracterizados e dificuldade de relacionamento 
entre eles; pouca participação ou colaboração em aulas dialogadas entre professor e alunos. Narrativa Transmídia (Manhã): Tamanho médio (31 alunos), com diferenças bem marcadas entre alunos muito interessados e com pouco interesse. Narrativa Transmídia (Noite): 
Tamanho médio (31 alunos), sendo a maioria muito inteligente e ativa, questionadora sobre informações recebidas do professor e de forma geral, tendendo a desclassificá-lo caso não 
seja muito convincente ou não esteja bem atualizado. Descrição da prática: As atividades 
de TDE começam em sala de aula com uma primeira aproximação e explicação geral sobre a 
tarefa, para posterior realização presencial ou online, em grupo ou individualmente, fora da 
sala de aula. A tarefa é validada em termos de nota somente com a participação do aluno na 
atividade presencial correspondente ao TDE na sala de aula. De forma geral, as atividades podem ser classificadas como “sala de aula invertida” porque a maioria dos conhecimentos 
são buscados fora da sala em horário extraclasse, porém as dinâmicas de apresentações 
dos assuntos variam e passam por simulações de programas de debates de televisão, já que 
se trata de turmas de jornalismo, ou outros formatos, como as tradicionais apresentações 
de grupos, porém sempre incentivando a criatividade nas apresentações, incitando questionamentos da turma, inclusão de vídeos relacionados ao tema e o uso das tecnologias 
comunicacionais nas exposições. Em geral, os grupos, ou alunos individualmente, participam 
das avaliações atribuindo notas aos demais grupos ou aos colegas individualmente. As 
avaliações são feitas em consonância com critérios informados antecipadamente pelo 
professor. Caso ele considere as avaliações justas, atribui as notas em conformidade com 
as avaliações médias realizadas pelos alunos. Resultados: Até o momento, o feedback 
dos alunos tem sido positivo e a participação, em geral, pode ser considerada muito boa. A turma de Inovação em Jornalismo, cujas características de pouca colaboração entre os 
grupos e pouca participação nas aulas dialogadas, tem se mostrado bastante participativa e interativa, atribuindo às técnicas que garantem a participação mínima de todos e abertura 
para participações individuais espontâneas. Os planos de aula destas disciplinas preveem 
prova e/ou trabalho prático, ainda não realizados, nos quais se poderá perceber melhores 
resultados em termos de absorção dos conteúdos ministrados. Conclusão: A aplicação 
das metodologias ativas nestas turmas tem se mostrado bastante positiva, estimulando o interesse dos alunos e tornando as aulas mais dinâmicas. Os alunos foram “empoderados” e adquirem autoconfiança.
Palavras-chave: Sala de aula invertida. Associação TDEs/aulas. Avaliações participativas.










