
EXPERIMENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
NA UNIVERSIDADE: 

EXERCÍCIOS DE REFLEXÃO DOCENTE
Tiago Weizenmann, Aline Pin Valdameri, Danise Vivian, Liciane Diehl,  

Luís Antônio Schneiders, Márcia Solange Volkmer, Maria Elisabete Bersch
(Orgs.)



Tiago Weizenmann
Aline Pin Valdameri

Danise Vivian
Liciane Diehl

Luís Antônio Schneiders
Márcia Solange Volkmer
Maria Elisabete Bersch

(Orgs.)

Experimentações pedagógicas na 
universidade: exercícios de reflexão 

docente

1ª edição

Lajeado, 2019



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 3SUMÁRIO

Universidade do Vale do Taquari - Univates
Reitor: Prof. Me. Ney José Lazzari
Vice-Reitor e Presidente da Fuvates: Prof. Dr. Carlos Cândido da Silva Cyrne
Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação: Profa. Dra. Maria Madalena Dullius
Pró-Reitora de Ensino: Profa. Dra. Fernanda Storck Pinheiro
Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional: Profa. Dra. Júlia Elisabete Barden
Pró-Reitor Administrativo: Prof. Me. Oto Roberto Moerschbaecher

Editora Univates
Coordenação: Ana Paula Lisboa Monteiro
Editoração: Glauber Röhrig e Marlon Alceu Cristófoli
Imagem da capa: Elise Bozzetto

Conselho Editorial da Editora Univates
Titulares     Suplentes
Alexandre André Feil  Fernanda Cristina Wiebusch Sindelar
Fernanda Rocha da Trindade  Adriane Pozzobon
João Miguel Back   Rogério José Schuck
Sônia Elisa Marchi Gonzatti   Evandro Franzen

Avelino Tallini, 171 – Bairro Universitário – Lajeado – RS, Brasil
Fone: (51) 3714-7024 / Fone: (51) 3714-7000, R.: 5984
editora@univates.br / http://www.univates.br/editora

E96
Experimentações pedagógicas na universidade : exercícios 

de reflexão docente / Tiago Weizenmann et al. – Lajeado : Editora 
Univates, 2019.

77 p. ; il.

ISBN 978-65-86648-01-0

1. Educação. 2. Ensino superior. 3. Prática docente. I. 
Weizenmann, Tiago et al. II. Título.

CDU: 378

Catalogação na publicação (CIP) – Biblioteca Univates
Bibliotecária Andrieli Mara Lanferdini – CRB 10/2279

As opiniões e os conceitos emitidos, bem como a exatidão, 
adequação e procedência das citações e referências, são de 

exclusiva responsabilidade dos autores.

!



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 4SUMÁRIO

EXPERIMENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
NA UNIVERSIDADE:

EXERCÍCIOS DE REFLEXÃO DOCENTE

Realização

Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP

Proen - Pró-Reitoria de Ensino

Comissão Científica

Aline Pin Valdameri

Danise Vivian

Liciane Diehl

Luís Antônio Schneiders

Márcia Solange Volkmer

Maria Elisabete Bersch

Tiago Weizenmann

Organizadores

Tiago Weizenmann

Aline Pin Valdameri

Danise Vivian

Liciane Diehl

Luís Antônio Schneiders

Márcia Solange Volkmer

Maria Elisabete Bersch



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 5SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

As maneiras, os gestos e as formas de fazer constituem parte da singularidade 
que caracteriza cada professor que ocupa o espaço-tempo de uma aula. Aliado a isso, o 
exercício de pensamento sobre a prática pedagógica permite aos professores que se criem 
perspectivas de análise e ferramentas de auto- compreensão sobre o seu ofício.

Nesse sentido, apresentamos a primeira coletânea de textos, organizada pelo Núcleo 
de Apoio Pedagógico (NAP) da Universidade do Vale do Taquari - Univates, e que reúne 
escritos de professores universitários dessa instituição comunitária de ensino superior acerca 
da tarefa de apresentar matérias de estudo, seja convidando estudantes a compartilharem 
o espaço público da aula ou mobilizando-os para atividades de experimentação e criação 
pedagógicas.

Os textos dispostos nesta obra dividem-se em quatro seções. 

O primeiro capítulo reúne relatos de experiências provenientes de um dos fóruns de 
discussão promovidos pelo NAP: Pedagogia ativa na docência do ensino superior: como se aprende 
e como se ensina na universidade contemporânea? Sendo assim, os relatos de experiência buscam 
apresentar reflexões livres e sucintas, nos quais são analisados elementos significativos 
da prática docente, indicando os aspectos positivos e as dificuldades identificadas na 
organização e no desenvolvimento de uma aula, os resultados e outros elementos. O relato 
de experiência, de forma geral, contém informações sobre a aula que foi realizada, conforme 
informações do planejamento, e resultados alcançados.

De maneira semelhante, o segundo capítulo traz reflexões de um grupo de 
professores ingressantes na Univates nos dois últimos anos, e que integraram outro espaço 
de discussão que inclui o programa de qualificação docente da universidade. Novamente, 
encontrar-se-ão textos com o propósito de colocar em destaque elementos de uma docência 
em construção, trazendo conhecimentos discutidos no fórum sobre o papel do professor no 
ensino superior.

No terceiro capítulo, as escritas dos professores do Curso de Odontologia da 
Univates dão espaço para experimentações pedagógicas mais específicas em componentes 
curriculares desse curso, nas quais encontram-se vivências em aprendizagem significativa, 
bem como aplicação de metodologias inovadoras no ensino da odontologia.

Finalmente, o quarto capítulo é resultado da socialização de atividades pedagógicas 
realizadas durante o ano de 2019, no primeiro e no segundo Painel de Boas Práticas da 
Univates.

Nosso agradecimento aos professores da Univates que participam desse projeto. 
Aqui, a particularidade das escritas materializam maneiras singulares para o pensar e para 
o fazer da nossa aula universitária. 

Tiago Weizenmann

Coordenador do Núcleo de Apoio Pedagógico - Univates



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 6SUMÁRIO

SUMÁRIO

FÓRUM PEDAGOGIAS ATIVAS

INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR DE PROBLEMAS PERTINENTES À 
REALIDADE JURÍDICA ............................................................................................................ 10
Alice Krämer Iorra Schmidt

INCORPORANDO UM CASO REAL NO ENSINO DE MARKETING 
INTERNACIONAL ...................................................................................................................... 13
Marlon Dalmoro

RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO SUPERIOR ................................... 15
Marinês Pérsigo Morais Rigo

MAPA CONCEITUAL- ANTES E DEPOIS .............................................................................. 17
Mônica Jachetti Maciel

A CAÇA AOS DETALHES .......................................................................................................... 19
Fernanda Antonio

PRÁTICA ENVOLVENDO O USO DE TERMO DE CONSENTIMENTO DO 
PACIENTE NO CURSO DE BIOMEDICINA ........................................................................... 21
Fernanda Rocha da Trindade

PRÊMIO ESPORTE ADAPTADO ............................................................................................ 23
Leonardo De Ross Rosa

DINÂMICA DO WORLD CAFÉ: FERRAMENTA PARA A ABORDAGEM DA 
ELABORAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO ............................................................................. 25
Claucia Fernanda Volken de Souza

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NUMA 
DISCIPLINA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ......................................................... 26
Samuel Martim de Conto

UMA DISCIPLINA INSTITUCIONAL PARA CHAMAR DE SUA: RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO TEXTUAL QUE CONTEMPLA DIFERENTES 
CURSOS ....................................................................................................................................... 28
Garine Andréa Keller



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 7SUMÁRIO

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL: ARTICULAÇÃO COM O CONTEXTO ESCOLAR POR MEIO DA 
INVESTIGAÇÃO E DA EXPERIÊNCIA DOCENTE ............................................................... 30
Derli Juliano Neuenfeldt

ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA DISCUSSÕES EM GRUPO: UM RELATO 
SOBRE O USO DO MÉTODO HARKNESS ............................................................................ 33
Tiago Weizenmann

FÓRUM PROFESSORES INGRESSANTES

MUDANÇA DE PARADIGMA PARA UMA APRENDIZ DOCENTE  .................................. 36
Daiane Heidrich

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR .................. 38
Camila Hasan

A MUDANÇA DO PARADIGMA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E SEUS OBSTÁCULOS .. 40
João Augusto Peixoto de Oliveira

RELAÇÃO INTERPESSOAL ENTRE PROFESSOR E ALUNO: VANTAGENS NO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM  ......................................................................................... 43
Guilherme Liberato da Silva 

O PROFESSOR INICIANTE NA UNIVATES: RELATO DE TRÊS ANOS DE 
DOCÊNCIA  ................................................................................................................................. 45
Thiago Borne Ferreira

DESAFIOS DA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR  .......................................................... 47
Juliana Gonçalves

O DESAFIO DA DOCÊNCIA ..................................................................................................... 49
Gimena Sichonany Samuel 

FÓRUM CURSO DE ODONTOLOGIA

SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA COMPREENSÃO DOS 
CONCEITOS DE VALIDADE DE TESTES DIAGNÓSTICOS ............................................... 52
João Augusto Peixoto de Oliveira

USO DA ESTRATÉGIA WORLD CAFÉ EM UMA AULA DE ODONTOLOGIA ................ 56
Fábio Guarnieri

RELATO DE ATIVIDADES DE DOCÊNCIA DOS MÓDULOS TRABALHADOS 
CURSO DE ODONTOLOGIA .................................................................................................... 59
Leonardo Vilar Filgueiras



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 8SUMÁRIO

PAINEL DE BOAS PRÁTICAS

AVALIAÇÃO TRIDIMENSIONAL NO CURSO DE ODONTOLOGIA ................................. 63
Alessandro Menna Alves

PROJETO INTEGRADOR I: ESCOLA DE PRÁTICA JURÍDICA EM SOLUÇÕES 
CONSENSUAIS DE CONFLITOS ............................................................................................. 65
Alice Krämer Iorra Schmidt

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL: RELATO DE UMA PRÁTICA NO CURSO 
DE ENGENHARIA CIVIL .......................................................................................................... 69
João Rodrigo Guerreiro Mattos

VIVÊNCIAS EM AMBIENTE E SAÚDE (VAS): OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO 
INTERDISCIPLINAR ................................................................................................................ 70
Marinês Pérsigo Morais Rigo
Gisele Dhein

METODOLOGIAS PARA COMPREENSÃO DAS COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO 
DIABETES E HIPERTENSÃO PELOS ALUNOS, PACIENTES E CUIDADORES 
ENVOLVIDOS NA ATENÇÃO AOS PACIENTES ................................................................... 72
Ângela Paveglio Teixeira Farias
Márcio Mossmann

AVALIAÇÃO ATITUDINAL: UM ESTUDO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA COM O 
ATELIER INTEGRADO III ....................................................................................................... 74
Fernanda Antonio
Jamile Maria da Silva Weizenmann

METODOLOGIA ATIVA DESIGN THINKING APLICADA AO DESENVOLVIMENTO 
DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS ............................................................................................................. 75
Adriano José Azeredo



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 9SUMÁRIO

FÓRUM  
PEDAGOGIAS ATIVAS



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 10SUMÁRIO

INVESTIGAÇÃO INTERDISCIPLINAR DE PROBLEMAS 
PERTINENTES À REALIDADE JURÍDICA

Alice Krämer Iorra Schmidt
Professora do Curso de Direito

Centro de Ciências Humanas e Sociais

Introdução

A partir da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Direito da Universidade 
do Vale do Taquari - Univates, ocorrida em outubro de 2018, criou-se o componente 
curricular denominado de "Projeto Integrador", que visa, essencialmente, a investigação 
interdisciplinar de problemáticas da realidade jurídica. Trata-se de um componente apto 
a fornecer subsídios para a avaliação e desenvolvimento das competências e habilidades 
relacionadas ao perfil do egresso do curso de Direito da instituição.

Partindo-se da premissa que o estudante deve ser estimulado a refletir e pesquisar 
sobre temáticas que sejam úteis e que lhes proporcionem o desenvolvimento de uma série de 
competências que lhes habilite para a atuação profissional futura, o Projeto Integrador tem 
um viés essencialmente interdisciplinar e colaborativo. Nesse sentido, "O desenvolvimento 
de uma personalidade curiosa, capaz de trabalhar em grupo e com habilidades 
organizacionais é muito mais importante do que a matéria efetivamente oferecida aos 
estudantes" (PROENÇA, 2017, p.4). Ou seja, busca-se substancialmente o desenvolvimento 
de diferentes potencialidades dos estudantes, que sejam mais significativos e duradouros 
que a mera assimilação de conteúdos.

Desenvolvimento

O tema selecionado para desenvolvimento ao longo das 40 horas deste componente 
curricular foi a "judicialização da saúde" e estratégias que pudessem diminuir as demandas 
judiciais nesse sentido. Este tema, aliás, requer uma compreensão sobre Sistema Único de 
Saúde (SUS); fornecimento de medicações, tratamentos e cirurgias pelo Poder Público; 
responsabilidade dos entes públicos; planos de saúde e funcionamento do Poder Judiciário 
em suas diferentes esferas.

A partir da sensibilização dos estudantes para o problema, pode-se desenvolver 
este componente curricular através da aplicação de diversas metodologias participativas. 
Nesse processo, estudantes atuavam de forma autônoma na construção do conhecimento, 
sendo permanentemente incentivados a tirar conclusões, tomar decisões e raciocinar por si 
próprios, também partilhando deste saber com os demais colegas de turma.

Aos estudantes foi concedido um problema jurídico pertinente a temática, totalizando 
cinco grupos de seis integrantes cada. Trabalhando em pequenos grupos e coletivamente, 
os estudantes puderam pesquisar para resolver o problema complexo que haviam recebido, 
que envolvia questões como o pedido de paciente para que o Estado fornecesse medicação 
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experimental, outro que envolvia pedido de medicação de alto custo disponível apenas no 
exterior, outro postulando a cirurgia de redesignação sexual pelo SUS, entre outros.

Para que os estudantes pudessem entrar em contato com a realidade, algumas 
estratégias foram desenvolvidas. Dentre estas, destaca-se o debate com profissionais da 
área, que compareceram em sala de aula. Um deles, Procurador do Estado, atuante na defesa 
do Estado em demandas desta natureza, tratou de argumentar sobre a impossibilidade 
prática de atender a todos os pedidos que chegam ao Estado diariamente, mencionando 
a importância do estabelecimento de critérios para o atendimento destas demandas. Para 
fazer o contraponto, também se contou com a presença de uma advogada, que milita na 
área na defesa dos pacientes, demonstrando as bases jurídicas do problema e frisando a 
necessidade de fomento de soluções consensuais de conflitos. Ambos puderam falar de sua 
atuação profissional diária, explicar o funcionamento do sistema de saúde e tirar dúvidas 
dos estudantes, sendo que o feedback destes foi inspirador e bastante positivo, tendo 
repercutido nas conclusões a que chegaram ao final do estudo. Outra estratégia envolvia 
uma entrevista com questões guiadas a um profissional da área, de livre escolha do grupo, 
a fim de que eles opinassem fundamentadamente sobre o problema a ser resolvido pelos 
estudantes – desta forma, eles puderam entrar em contato com profissionais do Direito em 
diferentes âmbitos de atuação, tais como promotor de justiça e delegado de polícia.

No que se refere à metodologia, como se disse, o componente curricular visou aplicar 
métodos que pudessem fazer com que o aluno fosse o sujeito ativo do seu aprendizado, 
sendo a professora uma monitora e orientadora deste processo. Trata-se, de certa forma, 
de uma quebra de paradigma, que implica a percepção do estudante enquanto agente de 
construção de seu percurso formativo, não mais um mero receptor de informações pré-
estabelecidas pelo professor.

Nesse sentido, a metodologia do Giro Colaborativo (CAMARGO, 2018), que foi 
aplicada num dos encontros, mostrou-se interessante para oportunizar aos estudantes a 
coleta de opiniões e ideias sobre as temáticas que estavam sendo desenvolvidas por todos 
os grupos. Desenvolveu-se da seguinte forma, exemplificativamente: o grupo A tomava 
conhecimento do problema que o grupo B estava pesquisando e, num período de 15 minutos, 
pensava, debatia e escrevia a sua opinião num papel. Logo após, o grupo A deslocava-se 
para analisar o problema do grupo C para opinar por escrito sobre este outro problema e 
assim sucessivamente. Quando todos os grupos tivessem opinado sobre todos os problemas, 
o momento era de leitura e análise das respostas dadas pelos colegas. A fim de capacitar os 
estudantes para a argumentação, posteriormente, os grupos deveriam debater e escrever, 
motivadamente, se concordavam ou discordavam das opiniões dos colegas. 

Ao término da atividade, percebeu-se um incremento na argumentação necessária 
para a tomada de decisão sobre o problema, além de um nítido compartilhamento de 
informações e construção colaborativa das respostas. Ao final deste componente curricular, 
os grupos apresentaram as suas conclusões por escrito e também orais a uma banca de três 
professores arguidores, a fim de que pudessem desenvolver maior habilidade de oratória. 
Todos os componentes do grupo deveriam se manifestar oralmente e responderam aos 
questionamentos da banca.

Conclusão

Quando, no início deste componente curricular, foi explicitada esta nova forma 
de ensino e aprendizagem aos alunos, que não previa aula expositiva, percebeu-se certa 
resistência, eis que se tratava de uma proposta inovadora que tiraria os estudantes da 
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conhecida "zona de conforto". No entanto, paulatinamente, os alunos se apropriaram da 
temática, se entrosaram entre si e buscaram fazer a pesquisa de forma contundente.

Percebeu-se, ao fim deste Projeto Integrador, uma evolução dos estudantes na 
capacidade de investigação, que ultrapassou os meios convencionais de pesquisa; uma 
melhor comunicação entre todos os colegas da turma; uma maior apropriação sobre o 
assunto e uma capacidade maior de tomada de decisão de forma fundamentada.

A evolução, neste caso, não ocorreu apenas com os alunos. Foi nítida também 
com a docente, que a todas as aulas se sentia mais segura no papel de mediadora e não 
transmissora de conhecimento, sendo fundamental, em todos os encontros, organização, 
planejamento e contato direto com todos os estudantes. Ora, se é fato que o mundo está em 
constante mudança e evolução, também é certo que o ensino jurídico deve se adequar a essa 
nova realidade.
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INCORPORANDO UM CASO REAL NO ENSINO DE 
MARKETING INTERNACIONAL

Marlon Dalmoro
Professor do Curso de Administração 

Centro de Gestão Organizacional

Neste trabalho apresenta-se um breve relato envolvendo uma experiência pedagógica 
desenvolvida na disciplina de Marketing Internacional. Esta disciplina é integrante 
curricular dos cursos de bacharelado em Administração – linha de formação específica 
em Comércio Exterior e bacharelado em Relações Internacionais e foi desenvolvida na 
Universidade do Vale do Taquari – Univates. A disciplina tem o objetivo de: a) apresentar 
ao aluno os conceitos de marketing internacional; b) explorar os principais componentes do 
mix de marketing, ferramentas de marketing, terminologia e aspectos de comportamento do 
consumidor necessários para entender os problemas e questões internacionais; c) oferecer 
uma base conceitual para entender as estratégias no processo de internacionalização, e; 
d) compreender como as empresas ajustam suas estratégias internacionais com base nas 
mudanças ambientais globais (por exemplo, globalização) e aspectos culturais, políticos, 
legais e econômicos das nações. Para isso, entende-se que além de desenvolver os principais 
conceitos da área, os alunos necessitam desenvolver atividades práticas capazes de permitir 
que eles desenvolvem análises estratégicas a partir do desenvolvimento de um estudo de 
caso real.

A experiência ocorreu no primeiro semestre de 2019 e contou como empresa 
parceira a Interact, produtora e exportadora de softwares para gestão e instalada no Parque 
Tecnológico da Univates - Tecnovates. A parceria visou instituir a Interact como um caso 
real para ser estudado em aula, bem como em desenvolver dentro das atividades da 
disciplina análise de mercados indicados pela Interact numa espécie de consultoria, na qual 
os alunos iriam compreender as necessidades da empresa, desenvolver e apresentar uma 
análise de mercado.

Para tal, inicialmente foi realizado uma reunião entre o Professor da disciplina e o 
Diretor para área Internacional da empresa no Tecnovates. Nessa reunião, foram alinhadas 
as expectativas bem como definido quais seriam os mercados analisados pelos alunos. No 
início do semestre (4ª aula), os alunos foram até o Tecnovates para conhecer a Interact. 
O Diretor para área Internacional realizou uma palestra descrevendo todo o processo de 
internacionalização da empresa e as estratégias de marketing internacional. Posteriormente, 
os alunos também puderam conhecer as instalações da empresa. A partir deste encontro, 
os alunos passaram a trabalhar em grupos de quatro integrantes na análise do mercado, 
seguindo as instruções conceituais fornecidas pelo professor e aspectos específicos 
indicados pela empresa (eles demandaram informações do setor educacional e de saúde em 
complemento aos aspectos gerais trabalhados em aula). Cada grupo ficou responsável pela 
análise macro e micro ambiental de um mercado em específico.

Na 12ª aula, os alunos fizeram uma entrega parcial do relatório em sala de aula, sem 
a participação da empresa. Optou-se em não envolver a empresa na primeira apresentação 
para que o professor pudesse identificar falhas e sugerir ajustes antes da entrega parcial para 



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 14SUMÁRIO

a empresa. Após estes ajustes, cada grupo teve uma reunião de uma hora com a diretoria 
da área internacional na sede da empresa. Neste momento, os grupos conversaram com 
o diretor, para expor os achados prévios e identificar pontos que a empresa entendia que 
deveriam ser aprofundados. Ao findar do semestre, os alunos realizaram uma apresentação 
formal do relatório para a diretoria, alunos e coordenadores de curso no auditório do 
Tecnovates, fechando assim o trabalho de consultoria.

A atividade proposta foi recebida com bastante entusiasmo pelos alunos. Contudo, 
na evolução dos trabalhos os alunos demonstraram um misto de despreparo e pressão por 
estar lidando com uma empresa real. O trabalho autônomo foi dificuldade pelo receio de não 
estar consultando fontes de informação seguras, o que poderia comprometer a qualidade 
de informação apresentada para a empresa. Por se tratar de uma análise específica para 
empresa, não há nada similar e eles devem ser agentes na construção do trabalho. Isso 
expõe as suas fragilidades, ao mesmo passo que, por se tratar de uma atividade que possui 
uma empresa realmente interessada nos resultados, pressiona os alunos pela realização de 
um trabalho mais qualificado.

Isso demonstra que a inclusão de casos reais gera nos alunos uma pressão que eles 
não estão habituados a enfrentar em sala de aula, gerando desafios para o professor e para 
os alunos. O professor, ao se comprometer com a empresa, passa a ser responsável pela 
entrega de materiais capazes de atender as expectativas da empresa e não comprometer a 
imagem do curso. Os alunos, por sua vez, não necessariamente estão habituados a realização 
de trabalhos que exigem um comprometimento com a fidedignidade e aplicabilidade 
dos resultados, bem como sentem-se pressionados pelo desafio que lhes foi imposto. De 
qualquer forma, a avaliação das atividades é de que esta possui potencial para qualificar o 
ensino nos cursos de gestão visto que aproxima os alunos de um cenário real.
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RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO 
SUPERIOR

Marinês Pérsigo Morais Rigo
Professora do Curso de Farmácia

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Muitas técnicas de ensino têm sido questionadas devido às grandes transformações 
que a educação vem sofrendo. Dessa forma, são elaboradas novas propostas, as quais são 
denominadas metodologias ativas de ensino e de aprendizagem. Estas, fazem com que o 
estudante assuma uma postura ativa no processo, unindo a prática a teoria, buscando uma 
aprendizagem significativa (PAIVA et al, 2016). 

A partir disso, verifica-se que as metodologias ativas, despertam a curiosidade, 
pois o estudante traz novos elementos a teorização, desenvolvendo diferentes habilidades 
e possibilitando sua autonomia (BERBEL, 2011). A cultura do pensar em sala de aula, 
desenvolvida por habilidades metacognitivas, também traz diferentes formas de raciocinar, 
destacando-se a indutiva e a dedutiva. A dedução é bastante utilizada mas a forma 
indutiva, constrói ideias a partir de experiências (DAVIS, 2005). Dessa forma, verificando 
as necessidades de melhorar a aprendizagem, buscou-se na disciplina de Introdução a 
Ciências Farmacêuticas o desenvolvimento de técnicas onde o estudante pudesse trazer sua 
realidade para dentro da sala de aula e dessa forma construir o conhecimento de forma 
prática e ativa. 

Os conteúdos foram divididos em quatro partes: conhecendo os medicamento, 
interação medicamentosa, uso racional de medicamentos e descarte de medicamentos. Na 
primeira parte os estudantes selecionaram em suas casas, dez medicamentos diferentes 
(entre eles podendo ser: genérico, similar ou de referência) e elaboraram um relatório 
descrevendo o nome comercial, o princípio ativo, indicação, categoria, via de administração, 
forma farmacêutica, se poderia ser comprado com receita ou não (se sim relacionar a receita) 
e também adicionaram ao relatório foto dos medicamentos. Em aula, foi realizada uma 
roda de conversa, onde todos expuseram seus medicamentos e discutimos o assunto sendo 
o objetivo alcançado que era observar os diferentes tipos medicamentos, relacionando a 
forma farmacêutica e as diferentes vias de administração do fármaco. 

Na segunda parte, eles entrevistaram uma pessoa da família que fazia uso contínuo 
de medicamentos e construíam uma tabela com o princípio ativo e suas possíveis interações, 
envolvendo os medicamentos de uso contínuo com prescrição médica e os medicamentos 
comprados sem receita (caracterizando automedicação), como eles tomavam (se era com 
água, chimarrão, entre outros), a posologia e o uso de plantas medicinais concomitante 
com tratamento farmacoterapêutico. Realizou-se uma mesa redonda onde discutiu-se as 
interações e todos puderam organizar as medicações dos seus familiares de forma correta, 
assim como, orientar a melhor forma do tratamento ter eficácia. 

Ǹa terceira parte, os estudantes fizeram uma entrevista com dez pessoas sobre 
descarte de medicamentos. Com os resultados, e agora em grupos, fizeram um banner 
para apresentação em aula, onde discutiu-se o descarte de sólidos, líquidos e semi-
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sólidos, assim como as embalagens. Na quarta e última parte, em trios, escolheram cinco 
famílias e recolheram todos os medicamentos vencidos ou que não eram mais utilizados 
(que sobraram de um tratamento) e trouxeram para aula. Elaboraram um trabalho e 
apresentaram na aula em forma de seminário respondendo:  Qual a causa da automedicação? 
Quais as consequências? Como eles, futuros profissionais da saúde, podem orientar sobre 
o uso racional de medicamentos?. Dessa forma, foi possível trabalhar todo o conteúdo 
do semestre de forma ativa, relacionando a teoria com a prática e ainda podendo auxiliar 
sua própria família. Foi perceptível o interesse dos alunos e o comprometimento, pois no 
momento que os resultados eram para benefício de seus familiares e eles estavam atuando 
como responsáveis pela ação, o assunto tornou-se de extrema relevância favorecendo 
o aprendizado de forma significativa. Com essa forma de trabalhar, verificou-se que o 
desenvolvimento da autonomia do estudante, a integração da prática e da teoria, trouxe 
a construção do saber e o desenvolvimento da aprendizagem. Assim, percebeu-se a 
importância da metodologia ativa em sala de aula, rompendo com padrões tradicionais, 
onde o professor detinha as informações e o estudante apenas era o receptor destas, para 
uma forma de integração onde professor e estudante caminham juntos em busca de um 
mesmo objetivo que é o desenvolvimento contínuo do conhecimento.
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MAPA CONCEITUAL- ANTES E DEPOIS

Mônica Jachetti Maciel
Professora do Curso de Ciências Biológicas 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Introdução

Os mapas conceituais, segundo Moreira (1993, p. 13), são "diagramas hierárquicos 
indicando os conceitos e as relações entre esses conceitos". O mesmo autor cita ainda que 
esta é uma estratégia de ensino decorrente da Teoria de Aprendizagem Significativa. Assim, 
se torna um valioso instrumento usado pelo professor pois, a sua construção, envolve o 
entendimento do assunto trabalhado. O docente consegue perceber se o aluno entendeu 
o que lhe foi explicado, se soube hierarquizar, diferenciar e estruturar um determinado 
conteúdo (AGAPITO; STROHSCHOEN, 2016).

Desenvolvimento

Na disciplina de Microbiologia, antes do conteúdo "fungos" foi explicado aos alunos 
o que é um mapa conceitual e como deve ser produzido. Assim, lhes foi recomendado 
que utilizassem uma única cor de caneta para a produção inicial deste mapa, que seria 
denominado de "antes". Nessa etapa são valorizados os conhecimentos prévios dos alunos. 
Inicialmente alguns alunos comentaram que não sabiam nada em relação ao tema em 
estudo. Nesse momento, o houve intervenção no sentido de questionar/sugerir: "Os fungos 
aparecem nos casacos, nas roupas de couro, nas paredes no inverno, não é? E alguns dos 
nossos alimentos/bebidas também são produzidos por esses microrganismos". Após esses 
comentários os alunos se "encorajaram" para iniciar o seu mapa conceitual.

Ao longo das aulas, foram sendo introduzidos os conteúdos novos em consonância 
com os conhecimentos prévios. Os alunos foram orientados a fazer a complementação do 
mapa conceitual, com uma cor de caneta diferente da utilizada anteriormente, distinguindo 
o "antes" do "depois".

Conclusão

A produção do mapa conceitual serve para representar e organizar o conhecimento 
adquirido. Além do mais, ao elaborar um mapa, o aluno desenvolve e exercita a capacidade 
de perceber as generalidades e peculiaridades de um determinado tema. Os discentes 
gostaram da atividade pois a utilizaram como uma forma de estudo. Ao analisar os 
materiais produzidos, percebe-se que a maioria dos estudantes entenderam o que lhes foi 
explicado e que o número de informações no mapa conceitual "depois" é maior em relação 
ao produzido anteriormente.
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A CAÇA AOS DETALHES

Fernanda Antonio
Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

O detalhamento é parte fundamental do projeto de edificações. Os detalhes revelam, 
por meio da representação gráfica, as soluções para cada junta ou conexão de uma edificação, 
e constituem um importante instrumento de comunicação entre projetistas e construtores. 
Sendo assim, "são um dos exercícios intelectuais e técnicos mais desafiadores para qualquer 
arquiteto" (MCLEOD, 2009, p. 6) . No processo de ensino e aprendizagem em arquitetura, 
a etapa de detalhamento é sempre um desafio para os estudantes. Ela exige uma visão 
espacial acurada e atrelada a uma repertorização técnica.

Como os detalhes são quase sempre compostos apenas de representações 
bidimensionais (plantas baixas e cortes), o desafio está na habilidade do arquiteto 
de imaginar toda a complexidade de juntas, montagens e componentes em três 
dimensões - como estes elementos serão de fato construídos na obra - e transferi-la 
em duas dimensões para o papel ou o monitor por meio das representações gráficas 
convencionais que são usadas na indústria da construção civil há décadas ou mesmo 
séculos (MCLEOD, 2009, p. 6). 

Emmit, Olie e Schmid (2004) observam que, no processo de ensino de arquitetura, 
preserva-se uma ênfase no "grande gesto" (referindo-se à composição do projeto, à estrutura 
formal da proposta), bem como a valorização das propostas mais criativas de projeto. Essa 
ênfase geralmente ocorre às custas de uma menor atenção às questões relacionadas às 
tecnologias, igualmente criativas e vitais ao projeto. O que é pequeno, como os detalhes, 
nem sempre é considerado relevante. Falta, então, transformar a conexão entre o todo e as 
partes que o compõem as edificações em uma conexão criativa (EMMIT; OLIE; SCHMID, 
2004). 

Não raramente, percebe-se que estudantes que chegam ao final do curso reproduzem 
detalhes construtivos sem de fato se apropriar das soluções técnicas neles representadas. 
Provavelmente muitas das metodologias aplicadas não permitem a adequada aprendizagem 
de princípios básicos relativos a tecnologias e detalhamento de projetos, o que resulta em 
uma dependência de se copiar soluções e confiar no juízo de outros (EMMIT; OLIE; SCHMID, 
2004). A habilidade de questionar o por quê das soluções e analisá-las criticamente não está 
sendo desenvolvida plenamente.

No curso de arquitetura e urbanismo da Univates, o primeiro contato efetivo com 
o detalhamento de projeto acontece da disciplina de Atelier Integrado III, cujo tema é um 
conjunto de unidades habitacionais unifamiliares. Neste atelier de projeto, os estudantes 
produzem desenhos que permitem a eles investigarem interfaces e conexões entre 
materiais e elementos que compõem seus próprios projetos. Por se tratar de estudantes 
de terceiro semestre, sua visão espacial ainda não está muito madura, tampouco possuem 
um repertório técnico de soluções. Sendo assim, muitos apresentam dificuldade em 
compreender o detalhamento quando este é abordado somente por meio de desenhos, 
ainda que tridimensionais.
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A abordagem de detalhamento do Atelier Integrado III sempre foi pautada pelo 
desenho, em especial o bidimensional. Com isso, notava-se que muitos estudantes não se 
apropriavam de fato do detalhamento como processo de projeto ou como possibilidade 
de solução criativa de uma parte que é essencial ao todo. Isso os os levava, muitas vezes, a 
replicar desenhos de detalhes sem, de fato, entender o que estavam representando.

Diante desse cenário, buscou-se uma abordagem diferente daquela pautada por 
desenhos, na tentativa de transformar a percepção e o entendimento dos estudantes 
sobre detalhes construtivos. Foi pensada uma atividade que proporcionasse um primeiro 
contato com o universo dos detalhes de forma prática. Desenhar a partir de informações 
presentes nas edificações a nossa volta nos permite visualizar como nossas próprias ideias 
se confirmam (EMMIT; OLIE; SCHMID, 2004). 

A Caça aos Detalhes foi organizada a partir do mapeamento de detalhes construtivos 
encontrados no campus da Univates e pertinentes ao projeto desenvolvido do Atelier 
Integrado III. Para tornar a atividade mais instigante, os estudantes foram desafiados 
a "caçar" esses detalhes pelo campus. Eles foram divididos em duas equipes e cada uma 
recebeu um mapa com a localização aproximada dos detalhes no campus. De início, 
cada equipe recebeu uma pista com indicações de qual seria o primeiro detalhe e, assim, 
os estudantes precisavam descobrir qual era o detalhe, encontrá-lo e documentá-lo com 
desenhos (croquis, perspectiva, vistas, plantas e cortes). Em cada detalhe encontrado, 
estava a pista para o detalhe seguinte. Dentre os detalhes escolhidos estavam coberturas 
com suas estruturas, calhas e tubo de queda; abertura zenital; parede verde; drenagem de 
pisos; estruturas de passarelas; brises; esquadrias; escadas; guarda corpo; elementos de 
paisagismo; pisos; sistema de aquecimento solar, entre outros.

A atividade teve um retorno positivo por parte dos estudantes, que relataram ter 
aprendido significativamente por meio dessa abordagem em seu primeiro contato com 
detalhes construtivos. Outro aspecto observado diz respeito ao momento da aula expositiva 
sobre detalhamento, quando os estudantes que participaram da caça aos detalhes 
demonstraram um interesse claro pelas informações apresentadas. Sua postura foi muito 
questionadora e participativa, evidenciando seu engajamento e comprometimento com a 
construção do conhecimento e repertorização no campo do detalhamento. Os estudantes 
de semestres anteriores, que não participaram da caça aos detalhes, apresentavam uma 
postura muito mais apática, passiva e desinteressada no momento da aula expositiva.

A avaliação por parte dos estudantes e sua postura demonstraram que trazer os 
detalhes para um campo real e compreensível surtiu benefícios perceptíveis de imediato. 
Mudar a metodologia, a maneira de como se busca facilitar o acesso a um determinado 
conteúdo e o desenvolvimento de habilidades contribui para que os estudantes tenham 
a sua disposição mais ferramentas que podem ser utilizadas para sua repertorização, no 
seu processo criativo e na proposição de soluções técnicas de projeto. A caça aos detalhes 
possibilitou um primeiro contato com detalhamento, sistemas, tecnologias, materiais e 
componentes bastante efetivo e que mostrou despertar o interesse dos estudantes para os 
detalhes, esse vasto campo de estudo e elementos essenciais ao projeto de edificações. 
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PRÁTICA ENVOLVENDO O USO DE TERMO DE 
CONSENTIMENTO DO PACIENTE NO CURSO DE 

BIOMEDICINA

Fernanda Rocha da Trindade
Professora do Curso de Biomedicina 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Introdução

De acordo com o Conselho Regional de Biomedicina, uma das áreas de atuação 
do biomédico é a imagenologia. O biomédico, com habilitação nessa área, pode atuar em 
tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear, radioterapia e 
radiologia, excluída a interpretação de laudos.

O curso de Biomedicina da Univates possui os componentes curriculares 
Imagenologia I (Radiologia), Imagenologia II (Medicina Nuclear) e Imagenologia III 
(Ressonância Magnética). As habilidades desses componentes curriculares envolvem 
o conhecimento técnico, bem como os cuidados com o paciente, ou seja, a humanização 
envolvida no atendimento.

Especialmente nas duas últimas décadas, o espaço da aula tem sido objeto de reflexão 
e debate no meio acadêmico, por conta dos inúmeros desafios que as universidades e seu 
corpo docente e discente vêm enfrentando para torná-la exitosa. Nesse sentido, as aulas 
precisam ser planejadas com o objetivo de oportunizar o aprendizado e a autonomia do 
estudante (QUIXADÁ VIANA; SILVA, 2017).

De acordo com Pelizzari e colaboradores (2002), a respeito da teoria de aprendizagem 
de Ausubel, a aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo 
é incorporado às estruturas de conhecimento de um estudante e adquire significado a 
partir da relação com seu conhecimento prévio. Ao contrário disso, ela se torna mecânica 
ou repetitiva, uma vez que se produz menos incorporação e atribuição de significado, e o 
conteúdo passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na 
estrutura cognitiva. Essas questões educacionais são discutidas nas reuniões de Conselho 
de Curso da Biomedicina da Univates.

Desenvolvimento

A turma na qual a prática foi realizada corresponde ao componente curricular 
Imagenologia III, composta por 33 estudantes, e realizou-se da seguinte forma: as classes 
foram organizadas formando grupos de 5 ou 6 estudantes. No início da aula, a docente 
escreveu no quadro a palavra-chave: Termo de Consentimento do Paciente. Os estudantes 
foram questionados em relação ao seu conhecimento prévio a respeito do exame de 
ressonância magnética e o uso do Termo de Consentimento do Paciente. Após esse 
levantamento, a partir do uso de uma apresentação, analisou-se o que é, para que serve, 
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como deve ser elaborado, quem deverá aplicar e quando deve ser aplicado o Termo. Após 
o entendimento, distribuiu-se para cada grupo, um modelo real de Termo, disponibilizado 
via endereços eletrônicos por hospitais e clínicas particulares. Cada grupo lez a leitura do 
Termo, discutiu, anotou os pontos positivos e os pontos negativos do instrumento. Cada 
grupo apresentou para a turma o Termo e a sua avaliação, a partir do que foi estudado 
previamente. A docente escreveu os apontamentos de apresentação no quadro. Após as 
apresentações, os grupos analisaram os pontos negativos e positivos em comum de todos 
os Termos.

Conclusão

Após a realização da aula, percebeu-se uma participação significativa dos estudantes 
e um maior envolvimento/interesse em relação ao assunto abordado no componente 
curricular. Os discentes precisavam do conhecimento técnico para compreender a escrita 
dos Termos, como também, entender a importância de uma anamnese com informações 
obtidas de uma forma adequada. É importante destacar que essa atividade não foi avaliativa 
(cognitiva ou procedimental). Em relação à avaliação atitudinal, os estudantes sabem, a 
partir do contrato pedagógico apresentado na primeira aula, que serão avaliados em todas 
as aulas de acordo com critérios pré-estabelecidos.

Após a análise dos Termos, realizou-se outro levantamento. O tema estudado pelos 
estudantes foi referente às memórias de familiares que realizaram o exame e não assinaram 
o Termo. Muitos estudantes relataram que esse Termo não foi apresentado aos familiares, 
ou ainda, foi entregue apenas para ser assinado, sem tempo para a leitura. Nesse momento, 
realizou-se uma reflexão sobre o processo envolvido no consentimento do paciente em 
relação à realização dos exames.

A partir dessa prática, a aprendizagem mostrou-se significativa à medida que o novo 
conteúdo, o Termo de Consentimento dos Pacientes, foi incorporado ao conhecimento 
prévio dos estudantes.
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PRÊMIO ESPORTE ADAPTADO

Leonardo De Ross Rosa
Professor do Curso de Educação Física 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

A disciplina de Esporte Adaptado aborda as modalidades esportivas adaptadas ou 
mesmo criadas com foco em pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. Além 
do paradesporto, atividades físicas e recreativas também podem fazer parte do rol de temas 
da disciplina. Em termos de conteúdos, além de modalidades esportivas, são abordadas a 
história do paradesporto, as Leis e as deficiências físicas, sensoriais e cognitiva. 

Uma das avaliações do componente curricular - uma das notas finais - trata da 
estruturação de uma proposta de adaptação de modalidade ou implemento que possa 
ser ferramenta de inclusão. Pode ser uma modalidade ainda não adaptada, uma nova 
modalidade ou mesmo um implemento /material que viabilize a prática por parte de pessoas 
com limitação ou deficiência. Os estudantes, em grupos de quatro integrantes, recebem a 
tarefa e devem responder a uma pergunta maior: Como incluir a partir do esporte? A partir 
disso, são estruturadas as demais questões: Como adaptar? Com que materiais? Quais as 
inspirações? Para quais deficiências? Como seria o jogo/atividade? Quais as regras?

Os estudantes constituem o projeto buscando subsídios na literatura e na 
observação da realidade. O primeiro encontro acontece entre a quarta e a quinta aula, 
quando os estudantes lançam suas primeiras ideias. A partir da oitava aula passam a ser 
disponibilizados 30 minutos quinzenalmente para os encontros dos grupos. A construção 
ocorre gradualmente durante o semestre. O projeto caminha em paralelo às aulas nas quais, 
além das vivências em 8 das 28 modalidades paralímpicas possíveis, os estudantes têm 
contato com os demais conteúdos.

Entre a décima quinta e a décima sétima aula, os grupos aplicam suas propostas aos 
demais colegas. Neste momento, são responsáveis por captar imagens para constituir uma 
futura apresentação da proposta. Ao término de cada aplicação o grupo todo se reúne e faz 
os devidos apontamentos e sugestões, que podem ser aceitas ou não para a constituição da 
versão final. 

O último dia de aula acontece com o evento "Prêmio Esporte Adaptado", quando 
os grupos apresentam sua proposta com vídeo editado da aplicação realizada junto aos 
colegas. Os critérios de avaliação da banca, composta por três integrantes que podem ser 
diplomados, professores e funcionários, passam pelo ineditismo, pela fundamentação 
da ideia (na qual os estudantes revisitam os conteúdos que foram abordados durante o 
semestre), pela justificativa e pelo poder de inclusão. No ato da apresentação, os grupos 
postam, em versão digital, o projeto ajustado e corrigido à luz das discussões geradas na 
aplicação junto à turma com fundamentação teórica e a resposta às questões norteadores da 
proposta.

Os estudantes têm se dedicado em vencer o desafio. A proposta já está em sua quinta 
edição e muitas possibilidades interessantes já surgiram. A intenção é encaminhar as ideias 
ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Observa-se que as habilidades: Desenvolvimento de 
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práticas educativas/inclusivas que favoreçam a educação para o lazer, para a saúde e para 
a cidadania; Problematização e demonstração de posicionamento crítico, considerando 
aspectos históricos, sociais, culturais e filosóficos; Reconhecimento da diversidade humana 
como elemento integrante da sociedade, favorecendo práticas inclusivas na Educação 
Física; Utilização de recursos de tecnologia da informação e da comunicação, estão sendo 
desenvolvidas a partir das vivências e conexões entre a realidade das deficiências, a teoria 
e as ideias de possibilidades de inclusão, testadas na prática. Assim, entende-se que as 
competências pertinentes previstas para o diplomado, que tratam da relação existente entre 
atividade física e esportes, saúde e inclusão, estejam sendo formadas.



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 25SUMÁRIO

DINÂMICA DO WORLD CAFÉ: FERRAMENTA PARA 
A ABORDAGEM DA ELABORAÇÃO DE ARTIGO 

CIENTÍFICO

Claucia Fernanda Volken de Souza
Professora do Curso de Engenharia de Alimentos 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

Na disciplina de Análise Sensorial e Desenvolvimento de Produtos dos cursos de 
Engenharia de Alimentos e Gastronomia, por meio da dinâmica do World Café, desenvolvi 
com os estudantes o conteúdo sobre a importância da escrita científica e a estruturação de 
um artigo científico, para orientá-los em relação ao trabalho final da disciplina que deveria 
ser elaborado no formato de artigo científico.

O artigo intitulado "O artigo acadêmico-científico: Como elaborar?", de autoria 
de Juliana Alles de Camargo de Souza, foi enviado aos estudantes com uma semana de 
antecedência, a fim de que eles tivessem embasamento teórico sobre o conteúdo que seria 
abordado na dinâmica, tornando a proposta de trabalho participativa e colaborativa. Para 
a atividade a turma foi dividida em seis grupos, e as perguntas iniciais que eles deveriam 
discutir e responder foram: O que é um artigo científico? Qual a importância da escrita do 
artigo científico? Os grupos tiveram três minutos para dialogar sobre o assunto e sistematizar 
as principais observações numa cartolina. Após esse tempo, os grupos continuaram a 
discussão por mais três minutos utilizando o conteúdo que estava na cartolina do grupo 
ao lado, tendo como "anfitrião" um integrante do grupo inicial, e assim sucessivamente. 
Ao final das discussões, quando todos os grupos já tinham passado por todas as mesas 
com as cartolinas de cada um deles, os estudantes socializaram para a turma, por meio de 
apresentação oral de no máximo cinco minutos, as informações que estavam sistematizadas 
na sua cartolina.

Embora, todos os grupos tenham iniciado a discussão com as mesmas perguntas 
iniciais e leitura prévia, durante o compartilhamento do conteúdo foi possível perceber que 
os grupos abordaram o tema por diferentes perspectivas. Isso possibilitou uma ampla e 
rica discussão sobre a temática de elaboração de artigo científico e proporcionou a troca 
de conhecimentos de forma participativa e colaborativa. Além disso, a abordagem desse 
conteúdo teórico por meio da dinâmica do World Café tornou a aula interativa, divertida, 
e principalmente, muito produtiva, e forneceu embasamento teórico para a elaboração do 
trabalho final da disciplina na forma de artigo científico.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ENSINO, PESQUISA 
E EXTENSÃO NUMA DISCIPLINA DO CURSO DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Samuel Martim de Conto
Professor do Curso Superior de Tecnologia em Logística 

Centro de Gestão Organizacional

Conforme o artigo 207 da Constituição Federal Brasileira de 1988 e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, lei 9394/96 (MACIEL, 2010; MEDEIROS, 2016), o ambiente universitário 
brasileiro deve possibilitar que a aprendizagem ocorra por meio do ensino, da pesquisa 
e da extensão. Embora se reconheça os esforços em tornar essas áreas indissociáveis nas 
universidades, conforme observam Rays (2003) e Gonçalves (2015), ainda é necessário a 
ampliação de ações e práticas pedagógicas que possibilitem o aprendizado nas mais 
diversas áreas do conhecimento.

Neste sentido, no semestre 2019A, os universitários da disciplina de Noções de 
Cálculo Atuarial do curso de Ciências Contábeis foram instigados a desenvolver atividades 
que promovessem experiências e aprendizados a respeito da temática finanças pessoais. 
Também, como forma de agregar esforços, ocorreu parceria com o Projeto Institucional de 
Extensão em Educação Empreendedora e Financeira. A atividade acadêmica foi realizada 
em três etapas: i) num primeiro momento, os grupos pesquisaram bibliografia a respeito 
do tema e elaboraram referencial teórico que pudesse sustentar o momento seguinte; ii) no 
segundo momento, os grupos elaboraram lâminas, materiais e atividades para a realização 
de uma oficina referente à temática; iii) no terceiro momento, os grupos, acompanhados por 
um professor da área de gestão, realizaram uma oficina sobre finanças pessoais, objetivando 
levar conhecimentos a esse respeito em escolas, organizações e entidades do Vale do 
Taquari. Os grupos também foram responsáveis pelo agendamento da oficina, verificar a 
disponibilidade de equipamentos, preparar a apresentação e coletar a opinião do público 
participante da oficina, por meio de questionário. Cabe salientar, que as três etapas foram 
avaliadas, compondo as notas da disciplina.

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão possibilitou que a aprendizagem 
fosse construída pelo próprio estudante, de modo a poder vivenciar as etapas de pesquisa e 
extensão, e consequentemente, de ensino e de aprendizagem referentes à temática. Relatos 
de estudantes e do público participante das oficinas indicam a necessidade de ampliar ações 
como essa, a fim de auxiliar a resolução de problemas reais na sociedade.

Importante ainda mencionar, que as profundas transformações ocorridas nas últimas 
décadas, desencadeou a ampliação da atuação das universidades, com o acréscimo das 
atividades de extensão às já existentes nas áreas de ensino e de pesquisa (EIDT; CALGARO, 
2018). A extensão universitária tem o propósito de atender demandas da sociedade. A 
Univates por ser uma universidade comunitária, tem contribuído em iniciativas como esta 
relatada, a fim de possibilitar a melhoria do ambiente e da qualidade de vida das pessoas.
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UMA DISCIPLINA INSTITUCIONAL PARA 
CHAMAR DE SUA: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

DE PRODUÇÃO TEXTUAL QUE CONTEMPLA 
DIFERENTES CURSOS

Garine Andréa Keller
Professora do Curso de Letras

Centro de Ciências Humanas e Sociais

A disciplina Leitura e Produção de Textos é componente curricular dos cursos de 
graduação da Universidade do Vale do Taquari – Univates. Um dos principais desafios é, 
em função da natureza interdisciplinar que caracteriza as disciplinas institucionais, fazer 
com que cada estudante sinta que a disciplina contempla temas da sua área de estudo. A 
estratégia aqui relatada tem a intenção de promover essa aproximação dos conteúdos da 
disciplina com as áreas específicas dos cursos dos alunos.

Cada estudante deve buscar um tema da sua área, sobre o qual possa haver diferentes 
pontos de vista. Então, a partir desse tema (geralmente polêmico), o aluno deve selecionar 
dois textos de opinião e um artigo acadêmico. Essa primeira etapa da proposta é feita na 
modalidade Estudos Independentes (quando os alunos realizam a atividade fora do horário 
de aula). Em aula, acontece a segunda etapa, quando os alunos se agrupam e cada um 
apresenta brevemente seu tema aos demais. É disponibilizado um roteiro com questões 
que facilitam a análise dos textos: autoria, dados da publicação, tese, identificação dos 
argumentos de autoridade, de provas concretas e de consenso, marcas linguísticas que 
dão coesão e coerência aos textos (aqui especificamente os de opinião). Já para o artigo 
acadêmico, os alunos devem analisar o objetivo do estudo, os principais autores utilizados 
no referencial teórico, o método da pesquisa e os principais resultados. Essa socialização é 
etapa importante, porque é neste momento que o aluno sistematiza seus achados e formula 
sua opinião.

Na terceira etapa, é proposta a escrita de uma carta aberta a um dos autores dos 
textos de opinião selecionados, concordando ou discordando do seu posicionamento. 
Para defender seu ponto de vista, o aluno deverá fazer uso de argumentos de autoridade, 
de provas e de contra-argumentos. Um desses argumentos deve ser com base no artigo 
científico, que também foi selecionado na primeira etapa. Essa carta aberta é postada em 
um Fórum, no ambiente virtual da disciplina, para que os estudantes possam ler os textos 
uns dos outros e fazer comentários, seja em relação ao conteúdo, seja em relação à estrutura 
da Carta. Durante toda a execução da atividade, as orientações são dadas e discutidas em 
aula, especialmente, sobre o gênero Carta Aberta, muitas vezes desconhecido pelos alunos. 
Essa proposta já faz parte da disciplina há alguns semestres, e é, a cada edição, revisada e 
reavaliada a partir de erros e acertos em sua execução.

Por fim, considero que essa proposta, inicialmente, desperta certo desconforto nos 
alunos, porque cada um fará, a partir de um mesmo propósito, um trabalho diferente, com 
as especificidades de cada área. É, muitas vezes, a primeira vez que os alunos entrarão em 
contato com temas relativos à sua área, já que a disciplina Leitura e Produção de Textos é 



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 29SUMÁRIO

ofertada logo no início dos cursos. Então, essa pesquisa inicial gera dúvidas, dificuldades 
em relação a temas e sobre onde encontrar fontes confiáveis e relevantes. A avaliação se dá 
tanto em termos de aspectos linguísticos e discursivos quanto de conteúdo (consistência 
na argumentação). Aqueles que não conseguem cumprir com a proposta, são orientados a 
reescrever seus textos.

Trata-se, assim, de uma estratégia na qual os alunos precisam se envolver ativamente, 
para selecionar e produzir seu próprio conhecimento.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ARTICULAÇÃO COM O 

CONTEXTO ESCOLAR POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO 
E DA EXPERIÊNCIA DOCENTE

Derli Juliano Neuenfeldt
Professor do Curso de Educação Física
Centro de Ciências Humanas e Sociais

Introdução

Este trabalho apresenta o relato de experiência de uma prática pedagógica realizada 
no Ensino Superior em um curso de Educação Física – licenciatura, no componente curricular 
Pedagogia do Movimento Humano. Este componente situa-se no segundo ano de formação 
e tem como propósito conhecer, discutir e experimentar abordagens de ensino que tratam 
do ensino da Educação Física na Educação Básica.

Um dos temas abordados neste componente é a Educação Ambiental. Discute-se 
como a Educação Física tem contribuído na escola para o desenvolvimento desse tema 
transversal, obrigatório a todas as áreas de conhecimentos e o que pode ser realizado a partir 
da especificidade da Educação Física. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é apresentar 
a abordagem desse tema no Curso de Educação Física e a sua articulação com o contexto 
escolar por intermédio da investigação e da docência.

Desenvolvimento

Um dos primeiros desafios para a Educação Física é conscientizar os acadêmicos 
que a Educação Ambiental é compromisso também dos profissionais desta área. Estudos 
apontam que a formação inicial tem acentuado os aspectos relacionados à formação 
técnica-esportiva e desmerecido outras áreas de conhecimento. Dessa forma, a primeira 
problematização trata de como a Educação Física tem se comprometido com o meio ambiente 
no contexto escolar. Essa discussão se dá por meio de referenciais teóricos e legislações 
brasileiras (NEUENFELDT, 2016; BRASIL, 1997; BRASIL, 1999). Num segundo momento, 
os acadêmicos aproximam-se ao contexto escolar, conhecem como a escola tem tratado do 
tema do meio ambiente e investigam que ações a Educação Física tem desenvolvido em 
relação à Educação Ambiental. Para isso, os estudantes coletam informações por meio de 
uma entrevista semiestruturada realizada com a direção da escola e com o professor da 
Educação Física. A partir das informações coletadas, discute-se o cenário encontrado.

Como próximo passo, busca-se referenciais que apresentam propostas de vivências 
corporais como caminho para promover a Educação Ambiental. Essa procura possibilita 
conhecer autores e experiências que entendem a relevância do corpo no processo de 
Educação Ambiental. Entre os autores, em aula discutiu-se o método Aprendizado 
Sequencial (CORNELL, 2008) que propõe vivências lúdicas com a natureza e a exploração 
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dos sentidos como forma de conscientizar e auxiliar as pessoas a repensarem a sua relação 
com a natureza. Ainda em aula, o professor ministra uma vivência do método, sendo que a 
aula ocorre em espaço no junto à natureza, tal como a Sede Social da Univates ou o Jardim 
Botânico de Lajeado/RS. Como próximo movimento, os alunos em grupo de dois ou três 
integrantes, planejam uma aula com o tema da Educação Ambiental, propondo vivências 
com a natureza para uma turma de alunos da escola que investigaram anteriormente. Na 
etapa final, os acadêmicos elaboram uma apresentação e compartilham a experiência da 
docência em aula. A partir disso, discute-se como foi a recepção da escola e dos alunos 
da Educação Básica à aula, quais aspectos destacaram-se como positivos, bem como 
dificuldades que tiveram ao desenvolver esse tema transversal na escola.

Considerações Finais

A partir dessa metodologia, destaca-se dois pontos extremamente importantes na 
formação de professores: a) o entendimento da investigação como dimensão essencial para 
a qualificação do ensino e b) a experiência docente como dimensão insubstituível para a 
constituição do professor.

Em relação à investigação, a problematização da relação da Educação Física com a 
Educação Ambiental foi o ponto de partida para a mobilização dos estudantes em busca de 
conhecimentos, seja no contexto escolar por meio das entrevistas, seja na procura e estudo 
dos referenciais teóricos. Nesse sentido, professor e estudantes investigaram juntos, pois com 
diz Demo (2011), educar pela pesquisa é a especificidade mais própria da educação escolar e 
acadêmica, compreendendo-se que conhecer tem o propósito de intervir. A pesquisa inclui 
a percepção emancipatória do sujeito que busca fazer e fazer-se oportunidade.

No que toca a questão da experiência docente, dimensão apontada e defendida por 
Nóvoa et al. (2011) como formação em serviço e por Tardif (2012) como saber da experiência, 
constatou-se que os estudantes terem se colocado no lugar do professor, planejando e 
ministrando uma aula, foi fundamental para a formação deles. Da mesma forma, estudar e 
vivenciar o método Aprendizado Sequencial possibilitou que ampliassem os horizontes e 
vislumbrassem possibilidades de articulação da Educação Física com a Educação Ambiental. 
O exercício da docência exigiu ressignificação de saberes e autoria na prática pedagógica.
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ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA DISCUSSÕES EM 
GRUPO: UM RELATO SOBRE O USO DO MÉTODO 

HARKNESS

Tiago Weizenmann
Professor da Área de Humanidades

Centro de Ciências Humanas e Sociais

Introdução

Ao planejar uma aula, sempre faço questionamentos acerca das estratégias e das 
maneiras que poderiam trazer o estudantes para um espaço de estudo e de exercício do 
pensamento. Motivado por esta inquietação permanente, após assistir a um vídeo sobre 
metodologias colaborativas, senti-me desafiado a propor algo diferente que ainda não 
havia experimentado. Pouco conhecia a estratégia chamada de discussão harkness (harkness 
discussion).

A discussão harkness constitui-se de um método proposto por Edward Harkness 
que organiza os participantes em um círculo para que se realize discussões acerca de um 
tema, de maneira colaborativa entre os participantes. Nesse espaço, espera-se que todos 
participem e que possam contribuir com perguntas e apresentação de ideias.

Desenvolvimento

A partir de leitura prévia proposta para o componente curricular de Metodologia 
da Pesquisa, que trata de conceitos importantes sobre a ciência, os estudantes foram 
organizados em dois grupos. Dispostos, cada um deles, em círculo, a proposta baseava-
se na identificação e na discussão de pontos fundamentais do texto. Definiram-se alguns 
papéis de referência em cada grupo, sendo eles:

• Redator: toma nota das discussões.
• Produtor do mapa de fala: monitora a fala dos colegas, desenhando as 

interconexões entre os participantes, de modo a formar um diagrama.
• Moderador: provoca as discussões.

Nesse contexto, como professor, coloquei-me na condição de observador, estando fora 
do círculo e fazendo intervenções, somente quando necessário. O tempo para a atividade 
foi de aproximadamente 30 minutos de discussão. Ao finalizá-la, foram retomados pontos 
importantes da leitura a partir de uma exposição dialogada, conduzida pelo professor, 
observando os registros realizados (relatório e mapa).

Resultados

A partir das minhas percepções como professor, destaco alguns aspectos, dentro os 
quais, a alteração do centro da discussão, falas mais engajadas se comparadas às estratégias 
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de exposição dialogadas de conteúdos, participação mais expressiva dos estudantes, 
envolvimento, bem como um ambiente encorajador para a fala de cada participante. Os 
mapas de fala produzidos foram importantes para identificar elementos da dinâmica de 
discussão, como demonstra a imagem a seguir (Figura 1):

Figura 1 - Mapa da discussão em grupo

Fonte: do autor.

Ainda, é possível considerar algumas fragilidades para esta primeira experimentação 
pedagógica, incluindo a melhora da definição de regras para a atividade, o entendimento 
mais apurado sobre a técnica, e o feedback aos estudantes a partir do mapa, sobretudo 
problematizando a participação (quem não falou, por que não falou?).

Para finalizar, destaco que o propósito maior da discussão harkness reside na 
possibilidade de engajar os estudantes para o estudo, sendo a técnica um dos elementos 
que permite projetar tal objetivo. Além disso, um espaço de colaboração sempre é bem-
vindo quando tratamos de uma matéria de estudo presente na sala de aula.
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MUDANÇA DE PARADIGMA PARA UMA APRENDIZ 
DOCENTE 

Daiane Heidrich
Professora do Curso de Medicina

Centro de Ciências Médicas

Apesar das diversas fontes de leitura atuais sobre o tema, os termos "aprendizagem 
colaborativa", "professor mediador" e "metodologias ativas" eram desconhecidos, tampouco 
conhecia a possibilidade de mudar, de fazer algo diferente da tradicional aula expositiva. 
Enquanto estudante, o ensino era rígido, severo, baseado na memorização e, pode-se dizer, 
desumano. Não julgo os meus professores, eles também vivenciaram o mesmo em suas 
graduações e renovaram o círculo vicioso, visto que, provavelmente, era a única forma que 
eles conheciam de ensinar. 

Na área científica, não somos preparados para ser docentes, somos pesquisadores. Em 
meio a projetos, experimentos e muita leitura objetiva científica, somos pouco encorajados a 
ser professor mediador da busca dos alunos pelo conhecimento. As disciplinas disponíveis 
nos cursos de pós-graduação na área não abordam o tema, ignorando a importância da 
preparação docente, o que limita o conhecimento do professor sobre a real necessidade 
de mudança no modo em que organiza a aula e quais são as ferramentas que o auxiliarão. 
Assim, é mantido o círculo vicioso, comentado anteriormente. 

Trata-se de uma difícil mudança de paradigma, que irá depender do entendimento 
que o docente tem da necessidade de mudança e de sua capacidade autoavaliativa. Depende 
também do interesse em conhecer metodologias que possibilitem ab transformação de 
uma aula expositiva apática em uma aula que estimule o estudante a aprender de forma 
colaborativa com seus colegas. 

Ser professor de ensino superior demanda muita criatividade, energia e humanidade. 
Criatividade na preparação do plano de aula, envolvendo uma ou mais metodologias ativas 
para alcançar os objetivos da aula e as habilidades esperadas do estudante-profissional 
egresso do curso; energia para preparação dos materiais necessários para tais atividades; 
humanidade para entender as dificuldades do estudante, sendo empático e trabalhando, 
junto com ele, para alcançar os objetivos propostos. 

Como estudante da área de ciências da saúde, o significado de feedback era exclusivo ao 
sistema fisiológico corporal, para retorno da homeostase quando diante a um desequilíbrio, 
como o controle da temperatura e pressão arterial. Hoje, como estudante docente, estou 
aprendendo este conceito de outro ângulo, no ângulo do ensino e da aprendizagem, por 
meio da leitura sobre o tema, da discussão com colegas professores e da aplicação na prática 
docente. 

Após o entendimento da contextualização atual dos processo de ensino e de 
aprendizagem, estou me desprendendo aos poucos da metodologia expositiva, colocando 
algumas atividades intercaladas e em grupos, como avaliação de casos clínicos e buscas por 
fontes de informação, para estimular a colaboração entre os estudantes, além de estimular 
a busca pelo conhecimento necessário para capacitação profissional. A comparação entre as 
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aulas que apresentaram estas atividades e as aulas completamente expositivas possibilitou 
observar que houve aumento gradativo do interesse dos estudantes para realização das 
atividades, mostrando uma resposta positiva na adaptação a estes métodos, refletindo na 
aprendizagem. 

Retorno positivo também estou recebendo dos alunos em relação ao feedback das 
avaliações, nos quais apresento aos estudantes os pontos positivos, negativos e sugestões, de 
maneira oportuna e forma cuidadosa, atribuindo ao momento do feedback uma importante 
etapa da aprendizagem, a da autocrítica, de conscientização dos erros e consolidação dos 
acertos. 

Não é fácil mudar, transformar o mundo em que viveu em um mundo novo. Porém, 
é necessário alterar a metodologia, se o resultado que se pretende alcançar não é satisfatório 
com a antiga metodologia. O mercado atual precisa de pessoas proativas, que buscam por 
soluções para problemas mundiais nas diversas áreas do conhecimento, sendo papel do 
professor estimular os estudantes a adquirirem tal capacidade. Ciente do meu papel na 
sociedade, eu sigo em frente, não em círculos, mas em frente.
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DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA DOCÊNCIA NO 
ENSINO SUPERIOR

Camila Hasan
Professora do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

A docência, independente do nível de ensino ao qual se aplica, traz consigo uma série 
de desafios atrelados aos contextos observados dentro e fora da sala de aula. No ensino 
superior, a diversidade de perfis dos alunos, as vivências e conhecimentos prévios que 
estes trazem consigo, o acesso à informação de forma muito mais rápida - proporcionado 
pela ascensão da internet e das redes sociais, destacam-se como importantes aspectos que 
precisam ser considerados no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

Neste contexto, ao professor do ensino superior é demandado muito mais do 
que a exposição de conteúdos ou transmissão de saberes, é necessário criar situações 
que estimulem os estudantes a pensar, refletir e resolver questões inerentes aos temas 
propostos, de tal modo que estes sejam capazes de se posicionarem e se questionarem 
diante da multiplicidade de informações, com as quais estão conectados diariamente. Gaeta 
& Masetto (2013), descrevem de modo muito assertivo e, contextualizado à realidade, o 
aluno que acessa o ensino superior nos dias atuais, destacando-o como de perfil ativo, que 
desempenha múltiplas tarefas, domina as tecnologias e vive online. Demonstra capacidade 
para desenvolver várias atividades simultaneamente e sensibilidade para construir 
seu conhecimento de forma autônoma. Para tanto, esses alunos utilizam as diferentes 
informações contextuais, disponíveis nos meios digitais. A consequência disso é o extremo 
utilitarismo do conhecimento, expresso pela necessidade que o aluno demonstra de 
considerar somente o conhecimento que se aplica imediatamente da teoria às suas práticas.

A habilidade de criar situações significativas de aprendizagem, pelo professor, se 
conecta com competências na área pedagógica que precisam ser desenvolvidas. Para além 
da competência em uma determinada área do conhecimento, tornar os conhecimentos 
acessíveis e interessantes, do ponto de vista do aluno, requer preparo e aperfeiçoamento 
na área pedagógica. Gaeta & Masetto (2013) destacam que a docência no ensino superior 
demanda que o domínio da área do conhecimento específico do professor esteja alinhado 
à sua formação sob aspectos pedagógicos e políticos, pois assim o conhecimento técnico 
tem condições de ser assimilado pelos alunos. Segundo os autores, "em suma, devem-se 
criar condições para que os assuntos trabalhados em aula sejam vivos, reais, discutidos com 
critérios científicos e sociais, analisados conforme as consequências das decisões para as 
pessoas e para a sociedade" (MASETTO, 2013, p.103).

Diante do exposto, é possível identificar desafios contemporâneos da docência 
muito focados no desenvolvimento de habilidades pessoais do professor que necessitam 
se alinhar à sua prática, contribuindo para o profissionalismo da docência como profissão. 
O professor, na condição de aprendiz e mediador do conhecimento, precisa aprimorar 
os saberes necessários para sua prática pedagógica, adequar-se às regras e aos conceitos 
normativos da instituição, mantendo o comprometimento profissional. Cabe-lhe, ainda, 
inovar na gestão da sala de aula, de tal modo que os conhecimentos impulsionadores da 
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sua área de atuação específica sejam efetivamente compreendidos pelos alunos, de forma 
a contribuir para a sua formação profissional, atendendo aos pressupostos do processo 
ensino-aprendizagem.

Ao longo deste primeiro semestre da minha atuação na docência, pude perceber o 
quanto os conceitos apresentados durante a formação para professores iniciantes fizeram 
sentido. As linhas expostas neste texto traduzem as ideias que mais se conectaram com as 
vivências em sala de aula. Como professora iniciante, ousei aplicar algumas metodologias 
de aula com o intuito de tornar mais dinâmicos e interativos os encontros com os alunos. 
Brainstorming, mapa mental, interpretação de casos reais, diálogos com profissionais da área 
foco das disciplinas, apresentação de cases, visitas técnicas e elaboração de projetos técnicos 
incluindo o desenvolvimento de empresas fictícias e logomarcas foram alguns dos métodos 
de sensibilização que se somaram às aulas expositivas e contribuíram positivamente para o 
desenvolvimento de conteúdos, favorecendo a sinergia com os alunos.

Essa trajetória inicial foi suficiente para me mostrar alguns dos desafios 
contemporâneos da docência no ensino superior, bem como, a necessidade do uso de 
metodologias que sensibilizem o aluno, despertando sua curiosidade e favorecendo a sua 
interação nas aulas para a apropriação dos conhecimentos que possam ser construídos 
conjuntamente.

Referências
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A MUDANÇA DO PARADIGMA DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR E SEUS OBSTÁCULOS

João Augusto Peixoto de Oliveira
Professor do Curso de Odontologia

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Introdução

Atualmente, o ensino superior passa por uma remodelação configurada pela 
implementação de uma mudança de paradigma, introduzindo novas técnicas e metodologias 
de ensino aprendizagem no sentido de envolver o estudante no processo de maneira que 
este torne-se protagonista, e não apenas um expectador (BEHRENS, 2003). Assim, se 
descentraliza o papel da cátedra, onde o professor constitui-se em figura onipotente que 
detém o conhecimento e o "deposita" nas cabeças dos estudantes (BRIGHENTE, 2016). 
Este modelo de ensino está ultrapassado, pois foi originado na Idade Média, quando 
existiam poucas fontes de conhecimento disponíveis, época em que o Estado e a Igreja 
detinham profundo controle sobre o processo de educação (BEHRENS; OLIARI, 2007). Esta 
metamorfose do ensino superior passa necessariamente pela mudança de comportamento 
dos professores, o que pode gerar resistências e insegurança. Não obstante, os estudantes 
também compartilham destas consequências da mudança de paradigma.

Desenvolvimento

A necessidade de mudança no ensino superior nos traz a ideia de autonomia, de 
capacidade de reflexão e espírito crítico. Para que isto aconteça é necessária a implementação 
de metodologias ativas de ensino aprendizagem, que promovem o protagonismo dos 
estudantes. Além disso, no caso específico do curso de Odontologia da UNIVATES, no seu 
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), apresenta o perfil do egresso: "formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base 
no rigor técnico e científico".

As implicações relativas ao perfil do egresso refletem no estabelecimento de 
competências e habilidades, que por sua vez vão colaborar para a redação de objetivos. O 
curso de odontologia se configura como um curso inovador no sentido de que sua estrutura 
curricular deixa de ser disciplinar e tradicional para ser modular e integradora. A intenção 
é trazer para o curso a ideia do pensamento complexo e da transdisciplinaridade (MORIN, 
1995; 1999).

O arcabouço teórico do curso de odontologia está bem definido, porém algumas 
questões tornam-se paradoxais na prática e no dia a dia do curso, tanto para os professores, 
quanto para os estudantes. O próprio perfil do egresso já é paradoxal: formação generalista 
e humanista versus rigor técnico e científico. Ou seja, é necessário sempre equilibrar os dois 
extremos, pois vivemos na dicotomia objetividade/subjetividade, holismo/reducionismo, 
empirismo/racionalismo.
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Especialmente na odontologia, e penso que cada área tem suas particularidades com 
relação à mudança de paradigma, mais do que nunca se faz necessária a percepção de que 
o dentista que se propõe a ser professor deve se profissionalizar na área da docência. A 
odontologia tem tradição de ser uma especialidade eminentemente técnica, o que também 
não exclui a importância da experiência profissional, principalmente pela questão da 
presença de usuários de uma clínica escola. Isto representa também parte do paradoxo 
citado.

A questão da introdução das metodologias ativas e sua relação com o desempenho 
prático dos estudantes também é um desafio. Penso que o trabalho técnico que é oferecido 
para as pessoas que frequentam a clínica escola deve ser rigoroso, como é citado na 
descrição do perfil do egresso, o que também associaria a questão da humanização, pois 
aquele professor que ajuda o estudante a executar a técnica da melhor maneira e em menor 
tempo, acaba gerando menor sofrimento para quem está sentado na famigerada cadeira 
do dentista. Isto vai de encontro com a questão de evitar a fragmentação do conhecimento, 
pois neste momento não poderíamos negar o saber de um "especialista".

Outra questão relativa à utilização das metodologias ativas na área da odontologia é o 
tempo. Os estudantes devem desenvolver autonomia, atingir a metacognição, ou "aprender 
a aprender" e para isso é necessário tempo, tanto para estudantes como para professores. Pois 
o conteúdo, que agora passa a ser uma ferramenta utilizada para desenvolver habilidades, 
deveria ser abstraído até o momento em que a teoria se transformaria em prática, ou seja, 
na boca de um ser humano. Então parece que o link entre a teoria e a prática deveria ser 
estabelecido de outra forma, com a prática introduzindo a teoria, e não o contrário, o que 
talvez nos faria "ganhar tempo". Percebe-se a facilidade com que um Auxiliar de Saúde 
Bucal que resolveu cursar odontologia aprende, quando comparado com outros que não 
vivenciaram a profissão. Como na descrição do método de alfabetização de Paulo Freire 
em sua primeira fase (FREIRE, 1988), parafraseando o professor Jomard de Brito quando a 
perguntar: "Haveria alguma coisa de se propor ao homem enquanto adulto que afirma "eu 
tenho a escola do mundo"?"

Assim, em exemplo prático desta situação onde há falta de tempo hábil, foi utilizada 
a técnica de "solução de problemas em equipes" utilizando o conteúdo "Etiopatogenia e 
diagnóstico da Periodontite", proposta em plano de aula solicitado no fórum do Programa 
Institucional de Qualificação de Novos docentes. Os objetivos não foram alcançados já que 
não houve tempo para que os estudantes pesquisassem e construíssem o seu conhecimento. 
Este momento era importante pois estes estudantes deveriam realizar um diagnóstico 
em breve, na boca de pessoas. A aula acabou sendo expositiva em essência, devido à 
complexidade do conteúdo e da dificuldade de abstração por parte dos estudantes.

Conclusão

A mudança de paradigma na educação vem em momento paradoxal, quando se 
questiona a democracia e se exalta a necessidade de recuperar a economia. Estas questões 
se opõem a uma educação libertária, quando na maioria das vezes os estudantes se 
questionam se terão retorno financeiro com o seu investimento em um curso superior. A 
sociedade brasileira não está madura para esta mudança no processo de educação e, além 
disso, os governantes propõe o caminho das trevas para a educação muitas vezes por "birra 
ideológica". Neste sentido, transformações para uma sociedade melhor nem sempre são 
bem aceitas, como nos mostra a história: as classes financeiramente dominantes sempre se 
opõem ao novo. E, infelizmente, estas classes são as que geralmente conseguem pagar um 
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curso superior para seus filhos. Esta questão, somada à ausência de mudanças nos ensinos 
fundamental e médio e a falta de horas aula para desempenhar metodologias ativas de 
ensino aprendizagem parecem configurar os maiores obstáculos para a mudança.
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RELAÇÃO INTERPESSOAL ENTRE PROFESSOR 
E ALUNO: VANTAGENS NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM 

Guilherme Liberato da Silva 
Professor do curso de Ciências Biológicas
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Introdução 

Com o dinamismo acentuado que vivemos hoje em sala de aula, que incluem diversas 
fontes de pesquisa, ferramentas on-line, uma estrutura mais sofisticada na Universidade 
(GAETA; MASETTO, 2013), ocorre um maior envolvimento entre professor e aluno. Ainda 
que estejam claros os limites de tal relação, o afeto e motivação podem ser ferramentas 
fundamentais para a melhoria da aprendizagem (BRAIT et al., 2010). 

Muitas disciplinas as quais os alunos são condicionados a fazer, geralmente 
apresentam conteúdos complexos e grande parte dos estudantes precisa unir suas próprias 
forças para conseguirem compreender todo o conteúdo proposto. Logo, o perfil do 
professor da determinada disciplina é uma arma em potencial para atrair ou não o aluno na 
compreensão dos conteúdos exigidos para aprovação. 

Sabemos que a Universidade é uma área de convivência, troca de experiências 
e produção de conhecimentos, e um dos principais suportes para que este "mecanismo" 
funcione de forma harmoniosa é a boa relação dentro da sala de aula por parte de alunos e 
professores. 

De acordo com Brait et al. (2010), o respeito deve ser a primeira categoria de relação a 
ser estabelecida numa sala de aula, para que, posteriormente, ocorra a troca de experiências.

Conforme Freire (1996), o educador é caracterizado como alguém que reconhece sua 
civilidade, movendo os alunos em prol da construção do conhecimento, largando os antigos 
costumes arcaicos onde a relação professor-aluno era algo surreal. Logo, a promoção do 
conhecimento não só parte do âmbito técnico, mas também emocional, pois, a partir dela, 
parte a fonte energética para a resolução de problemas, troca de experiências e preparação 
para integrar a sociedade contemporânea (MOSQUERA; STOBÄUS, 2004). 

Com base no tema abordado, este trabalho baseia-se num relato de experiência 
ocorrido em sala de aula de nível superior da Universidade do Vale do Taquari - Univates 
referente à contribuição para aprendizagem, i.e., quando o professor abdica alguns minutos 
de seu tempo para conversar frequentemente com os alunos antes das aulas com intuito de 
promover um clima mais amistoso e harmonioso para o aprendizado.

Desenvolvimento

Cada semestre que inicia, novas expectativas estão estampadas nas faces dos alunos 
e também dos professores. A partir de experiências prévias, era visível que a participação 
dos alunos era menor em perfis de turma mais introvertidos, então o professor desenvolve 
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diálogos com os alunos antes do início das aulas, a fim de verificar os feedbacks quanto 
ao andamento do conteúdo da disciplina, além de escutar e dar voz para aqueles alunos 
mais tímidos que não possuem o costume de participar ativamente das aulas. Logo, estes 
diálogos semanais promoveram um ambiente extremamente amistoso, inibindo a vergonha 
dos alunos diante da necessidade de explanar suas ideias, dúvidas ou sugestões. 

Os alunos que apresentavam maior dificuldade no conteúdo em específico puderam 
abordar de forma mais tranquila suas dúvidas ao professor, pois sabiam que não era um 
"mero desconhecido" que aparece uma vez por semana em sua frente.

Com o alcance de um ambiente construtivo de conhecimento, foi possível estabelecer 
com sucesso, em algumas aulas, técnicas de Metodologias Ativas, de forma que toda turma 
se integrasse e tivesse seu papel ativo em sala de aula (BACICH; MORAN, 2017). 

Portanto, a valorização desta disciplina para os alunos e também para o professor 
aumentou conforme o semestre ia chegando ao seu fim, gerando, assim, um resultado final 
positivo de troca de experiências, aprendizado e promoção do conhecimento. O docente 
passa a transpor o papel tradicional de ensino e busca, portanto, orientar, dialogar, discutir, 
ajudar os alunos na aprendizagem (GAETA; MASETTO, 2013). 

Integrar todos estes elementos parte dos objetivos e metas planejados pelo docente 
antes mesmo de entrar na aula (TUNES; TACCA; JUNIOR, 2006).

Conclusão

Este relato utiliza-se da vivência em sala de aula para abordar um tema que serve 
como um alicerce nos dias de hoje para a promoção do ensino e aprendizagem. Uma relação 
interpessoal positiva entre aluno e professor é uma importante vantagem para a condução 
das disciplinas ao longo dos semestres, fortalecendo as expectativas dos alunos e até mesmo 
dos professores, pois a cada semestre as situações e perfis de alunos são distintos. 

Com o ambiente visto de forma mais amistoso por parte dos alunos, foi possível 
perceber uma participação maior por parte dos discentes, bem como a compreensão do 
conteúdo tornou-se notória, fazendo com que as competências e habilidades da disciplina 
pudessem ser completadas pela turma com sucesso ao final do semestre.
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O PROFESSOR INICIANTE NA UNIVATES: RELATO DE 
TRÊS ANOS DE DOCÊNCIA 

Thiago Borne Ferreira
Professor do Curso de Relações Internacionais

Centro de Gestão Organizacional

Iniciei minha trajetória docente na Univates há aproximadamente três anos. Na 
verdade, minha caminhada junto à instituição foi marcada por dois períodos. No início 
de 2016, comecei a lecionar no curso de Relações Internacionais. Naquele momento, 
realizava meus estudos doutorais e jamais havia ensinado. Assim como tantos outros 
jovens professores (GAETA; MASETTO, 2013), inspirei-me em meus mestres e passei a 
conduzir as aulas de acordo com as práticas que vivenciara na graduação. Até então, não 
havia percebido que as práticas em uma universidade privada são diferentes das práticas 
de universidades públicas, nas quais fiz toda minha formação. Fui batizado como professor, 
assim, na própria sala de aula, em um semestre de intenso aprendizado, às vezes doloroso, 
mas sempre apaixonante. Em meados daquele ano deixei a instituição. Recebi uma oferta 
para concluir meu doutorado nos Estados Unidos e, de pronto, abracei a oportunidade. 

Passados aproximadamente dez meses, quando já retornava ao Brasil, fui contatado 
pela coordenação do curso de Relações Internacionais: queriam-me de volta na Univates. 
Com muita alegria, retornei para a instituição. Desde então, e cada vez mais, tenho certeza 
de que escolhi a profissão certa. Não obstante, foi apenas muito recentemente que comecei 
a refletir mais profundamente sobre o ofício de professor. Estimulado tanto pelos eventos 
e capacitações realizadas na Universidade, quanto pela necessidade que sinto de me tornar 
um profissional melhor, tenho acompanhado com atenção os esforços da instituição de 
reformular as práticas de ensino a partir da proposta de personalização. Assim, meu interesse 
em temas de natureza pedagógica passa, por um lado, por uma necessidade pessoal de 
qualificação como docente. Por outro lado, passa também pela vontade de contribuir para o 
desenvolvimento da própria Univates. 

Como professor, vejo-me na condição de orientar os estudantes a refletir criticamente 
acerca do mundo. Considero ser esse meu papel principal. Conforme costumo dizer em 
sala de aula, não espero que meus estudantes concluam uma disciplina com respostas para 
tudo. Quero, antes, que sejam capazes de formular perguntas. Assim, tenho como objetivo 
estimular a dúvida, fomentar a leitura, a pesquisa e o fazer científico. Na prática, isso se 
traduz em um diálogo constante e com uma vontade manifesta de que os estudantes deem 
o melhor de si na condução de seus estudos. Creio, ainda, que o professor é também um 
aprendiz, e busco transparecer isso em sala de aula. Ao longo de quase três anos de docência, 
modifiquei bastante meu perfil como professor graças aos aprendizados adquiridos junto 
aos discentes. Hoje, sou um professor mais confiante, mais acessível, e mais sensível. Cada 
vez mais, entendo quem é o estudante da Univates e tenho trabalhado buscando maximizar 
suas potencialidades, às vezes esquecidas. 

No início do semestre corrente, assumi a coordenação do curso de Relações 
Internacionais. Foi um passo importante em minha carreira profissional que finalmente me 
possibilitou realizar uma vontade antiga: viver a Universidade. Naturalmente, isso veio 



Experimentações pedagógicas na universidade:  
exercícios de reflexão docente 46SUMÁRIO

acompanhado de uma série de novas responsabilidades. Para além do ensino, tenho sido 
desafiado com a necessidade de conhecer o âmago da instituição, seus processos e pessoas. 
Acredito que meu ingresso na coordenação tenha ocorrido em um momento oportuno. Não 
apenas estou fresco e disposto a repensar as Relações Internacionais no contexto do projeto 
de personalização do ensino, mas também a conhecer a realidade e experiências de outras 
instituições que possam contribuir com o desenvolvimento do curso, do Centro de Gestão 
Organizacional e da Univates. 

Ainda que tenha relativamente pouco tempo de Univates, sempre fui comprometido 
com a Universidade. Sou muito grato pelas oportunidades que recebi da instituição e 
sinto-me estimulado a retribuir a confiança depositada em meu trabalho com ainda mais 
engajamento. Entendo cada vez melhor as responsabilidades que a docência traz, sobretudo 
em um país tão desigual como o Brasil. Educar, aqui, é sempre uma prática libertadora, 
tanto para o professor, quanto para o estudante. 
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DESAFIOS DA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

Juliana Gonçalves
Professora do Curso de Nutrição

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

O século XXI têm sido caracterizado por algumas mudanças e transformações 
significativas no meio social que repercutem em diversas esferas da sociedade, estas, que nas 
últimas décadas vem afetando diretamente todos os níveis da educação. Especificamente 
no Ensino Superior, essas transformações significam novos desafios aos docentes, tendo em 
vista este novo modelo de sociedade globalizado. 

De acordo com Oliveira (2016), docente é saber fazer-se docente e esse entendimento 
da essência da docência como profissional, surgem questionamentos diários, como: "Além 
de dar aula, tu também trabalha?" ou "Tu trabalhas ou só dás aula?". 

Para Tardif (2002), essa questão da atividade como docente, sobre trabalhar ou só 
dar aula, pode ser uma das situações colocadas em relação ao profissional estar ligado a 
uma instituição de ensino, a questão do professor versus profissional que atua no mercado 
de trabalho, ou ainda sobre o professor com determinada titulação, mas que não trabalhou 
em uma determinada esfera, como se, de alguma forma, as instituições de ensino não 
estivessem inseridas no mercado de trabalho. 

Neste contexto refletir na atuação do docente em ensino superior exige pensar nos 
discentes vindos do ensino médio, onde observa-se diferenças, muitas vezes extremas, 
em todos os segmentos. Podemos considerar que a situação da educação no Brasil, de 
modo geral é preocupante. Isso nos traz uma reflexão: "que tipo de profissionais estamos 
formando?". 

Assim, os desafios para a docência no ensino superior são inúmeros, uma vez que 
a problemática está ligada a diferentes estruturas da educação. Os desafios frente a este 
novo modelo de sociedade, globalizado e tecnológico, exige dos docentes grandes esforços 
para aplicar um ensino de qualidade. Estudos atuais consideram três os principais desafios 
na docência no ensino superior, de acordo com Correia e Góes (2013) seriam: falta de 
fiscalização da qualidade do ensino; valorização excessiva da pesquisa e desvalorização da 
docência; e a necessidade de um ensino atual e motivador. 

Ser docente no ensino superior é desafiador! Minha principal preocupação como 
professora do ensino superior e que trago aqui como uma reflexão e desafio é como trazer 
para a sala de aula a prática aliada a teoria dentro de um ensino atual, interessante e 
motivador com metodologias ativas. 

O docente do século XXI precisa de metodologias inovadoras a frente da complexidade 
da sociedade em que está inserido, bem como as exigências dos alunos presentes nos 
cursos de ensino superior. Conforme afirma Cunha (2005), os saberes do docente do ensino 
superior também foram atingidos pelas transformações e progressos atuais. Diversos 
questionamentos devem fazer parte da reflexão do docente, pois houve muitos avanços 
nas últimas décadas. Os saberes foram afetados pelo constante avanço tecnológico, que 
competem constantemente com o próprio processo de ensino e aprendizagem, devendo 
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ser pensado como uma possibilidade para ensino atual, tendo em visto que é um processo 
permanente. 

A tecnologia, é um dos grandes avanços que permeia a sociedade de hoje. As 
instituições de ensino superior, precisam compreender que o uso destas ferramentas podem 
ser um instrumento importante e de qualidade para o processo de ensino e aprendizagem. 
No entanto, também é necessário refletir como está tecnologia será usada, pois à educação 
científica atrelada aos meios tecnológicos deve ser coerente com os objetivos a serem 
atingidos pelo professor. Acredito que neste raciocínio se faz necessário que a instituições 
tragam ferramentas, treinamentos e opções de como seus professores podem fazer uso 
destas tecnologias dentro da sala de aula, para se obter sucesso e êxito no ensino. 

Planejar o uso destas tecnologias em sala de aula, pode garantir um ensino motivador 
e interessante ao aluno, utilizando tanto para orientar a prática, como para subsidiar o 
estudo científico e teórico. O professor pode se atualizar e utilizar estas tecnologias como 
um instrumento diferenciado e útil para o desempenho de diferentes atividades em aula, 
oportunizando um acesso diversificado sem deixar o conteúdo científico e necessário de 
lado. Assim o aluno também poderá se sentir motivado e focado, podendo deixar seu 
celular e redes sociais de lado, priorizando o conteúdo e aprendizado em sala de aula. 

Com base nestes desafios, à docência do ensino superior é uma área complexa, 
com muitas lacunas a serem preenchidas. Ser professor, mediador de conhecimento e 
aprendizagem não é simples e nem uma profissão fácil. Ainda mais quando estamos 
inseridos em uma sociedade midiática e exigente, onde ao mesmo tempo nosso trabalho 
não é valorizado como gostaríamos, nos levando muitas vezes a uma frustração e 
questionamentos sobre a escolha em ser docente. Estes desafios nos impulsionam a estas 
e outras reflexões, para que possamos sair da nossa zona de conforto e ir em buscas de 
melhorias. 
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O DESAFIO DA DOCÊNCIA

Gimena Sichonany Samuel 
Professora do Curso de Direito

Centro de Ciências Humanas e Sociais

Ingressar na Univates em 2018 representou um grande desafio na docência para 
mim, pois minhas experiências anteriores (cursos preparatórios para o Exame da OAB e 
concursos públicos) e ainda atuais (cursos de Pós-gradução) eram bem distintas quanto 
à graduação. Na graduação, encontrei estudantes mais interessados em diversas matérias 
do Direito e me questionava como fazê-los se interessar pelo Direito do Trabalho e Prática 
Trabalhista. Inicialmente, refletia de como iria desenvolver meu trabalho e o que fazer para 
motivar os alunos. Evidente que continuo pensando sobre tais questões, ainda mais na 
época em que vivemos, de utilização de tantas ferramentas tecnológicas e eu ainda utilizava 
o método tradicional de docência: minha voz e caneta no quadro.

Decidi então mostrar(demonstrar) o meu amor à docência e amor pelo Direito do 
Trabalho e Prática Trabalhista ao traçar objetivos concretos que foram explicitados no início 
do semestre aos estudantes.

Resolvi aplicar e desenvolver a advocacia artesanal que consiste na aprendizagem do 
passo a passo na elaboração das peças do processo trabalhista, tendo em vista a realidade 
hodierna dos escritórios de advocacia nos processos em massa onde os novos advogados 
não refletem sobre qual a solução devem dar aos casos concretos e sim na cópia de modelos 
de petições que muitas das vezes são deficitários quanto à estrutura e conteúdos, resultando 
assim na reprodução mecânica de peças processuais e com qualidades duvidosas.

O objetivo buscado foi o de demonstrar aos estudantes que não basta apenas o 
conhecimento técnico da lei(importante), mas também o entendimento do espírito da lei 
com uma visão crítica e que no processo lidarão com vidas e que o comprometimento 
profissional com ética, empenho pessoal e conhecimento adquirido através de muito estudo 
resultarão seus efeitos(reflexos) nas respectivas decisões dos juízes nas ações trabalhistas 
e consequentemente nas vidas dos clientes que são as partes importantes nos processos 
judiciais.

Os resultados esperados foram atingidos ao longo do semestre, havendo envolvimento 
dos alunos, que se mostraram comprometidos com as etapas (passo a passo na elaboração 
das petições) e meta de compreensão e aplicação da legislação trabalhista para solução de 
casos concretos. Bem como disse o educador Paulo Freire (2001, p.259): 

A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever 
de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade 
docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação, sua formação se 
tornem processos permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida e bem 
vivida, vai deixando claro que ela requer uma formação permanente do ensinante. 
Formação que se funda na análise crítica de sua prática.
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Sigo com pretensão de continuar com tal trabalho nas próximas turmas, sendo 
evidente que as minhas reflexões seguirão sobre o melhor aperfeiçoamento das aulas 
sempre.
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SIMULAÇÃO REALÍSTICA COMO ESTRATÉGIA PARA 
COMPREENSÃO DOS CONCEITOS DE VALIDADE DE 

TESTES DIAGNÓSTICOS

João Augusto Peixoto de Oliveira
Professor do Curso de Odontologia

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Introdução

O relato de prática descrito a seguir versa sobre uma técnica de ensino-aprendizagem 
que utiliza a simulação, desenvolvida junto aos estudantes do quinto módulo do curso de 
odontologia da UNIVATES, no eixo de Integralidade da Atenção à Saúde. O conteúdo a 
ser desenvolvido trata da validade dos testes de diagnóstico, assunto que exige uma certa 
capacidade de abstração por parte dos estudantes. Pelo fato deste conteúdo apresentar 
dificuldade de compreensão, esta técnica utiliza os próprios estudantes como parte da 
dinâmica, simulando uma situação real.

A validade de um teste diagnóstico utilizado na área da saúde refere-se a quanto, em 
termos quantitativos ou qualitativos, um teste é útil para diagnosticar um evento (validade 
simultânea ou concorrente) ou para predizê-lo (validade preditiva). O teste diagnóstico ideal 
deveria fornecer, sempre, a resposta correta, ou seja, um resultado positivo nos indivíduos 
com a doença e um resultado negativo nos indivíduos sem a doença.

Na presente dinâmica, um dos objetivos é conhecer métodos quantitativos de 
validação de testes diagnósticos, e para isso é necessário compreender o que significa 
sensibilidade e especificidade de um teste diagnóstico (FLETCHER; FLETCHER; WAGNER, 
2006):

Sensibilidade - é a capacidade que o teste diagnóstico/triagem apresenta de detectar 
os indivíduos verdadeiramente positivos, ou seja, de diagnosticar corretamente os doentes.

Especificidade - é a capacidade que o teste diagnóstico/triagem tem de detectar os 
verdadeiros negativos, ou seja, de descartar a doença.

Outro objetivo da dinâmica é conhecer o conceito de valor preditivo dos testes 
diagnósticos (FLETCHER; FLETCHER; WAGNER, 2006). No contexto epidemiológico e 
clínico, a validade de um marcador sorológico diz respeito à extensão com que ele pode 
predizer a ocorrência da doença/infecção. Nessas circunstâncias, devemos estar preparados 
para responder à seguinte questão: dado que o teste apresentou resultado positivo (ou 
negativo), qual a probabilidade do indivíduo ser realmente doente (ou sadio)? Esse atributo 
do teste é conhecido como Valor Preditivo (VP) podendo ser positivo (VPP) ou negativo 
(VPN):

Valor preditivo positivo - é a proporção de doentes entre os positivos pelo teste 
diagnóstico.
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Desenvolvimento da técnica

A dinâmica foi aplicada em uma turma com 29 estudantes. Cada estudante retirou 
uma folha de papel, desenhando o sinal de positivo de um lado, e o sinal de negativo do 
outro lado desta folha. A simulação iniciou quando os estudantes foram divididos em dois 
grupos e foram solicitados a ficarem de pé, uns de frente para os outros. A um dos grupos 
(15 estudantes) se atribuiu uma determinada doença "X" (grupo com doença-GCD), e foi 
solicitado a estes estudantes que ficassem segurando a sua folha de papel com o sinal de 
positivo voltado para frente. Ao outro grupo (14 estudantes) não foi atribuída a doença 
"X" (grupo sem doença-GSD), sendo que foi solicitado a estes estudantes que segurassem a 
folha de papel com o sinal de negativo voltado para frente (Figura 1):

Figura 1 - Divisão da turma de estudantes em grupos com (GCD) e sem (GSD) a doença

Fonte: do autor.

Para alcançar o primeiro objetivo (compreensão dos conceitos de sensibilidade e 
especificidade), partiu-se do princípio que os dois grupos foram submetidos a um mesmo 
teste diagnóstico (TD), utilizado para detectar ou descartar a doença "X". Neste momento, o 
professor determinou aleatoriamente no GCD os indivíduos que, mesmo sendo portadores 
da doença "X", não foram identificados pelo TD (falsos negativos), e solicitou a estes 
estudantes que virassem a sua folha de papel com o sinal de negativo para frente. No GSD, 
o professor repete a ação realizada com o GCD, porém desta vez determina os indivíduos 
que, mesmo sem a doença, foram detectados pelo TD como doentes (falsos positivos), 
solicitando a estes que virassem sua folha e apresentassem o sinal de positivo (Figura 2):
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Figura 2 - Estudantes falso negativos viram sua folha no GCD, o mesmo acontecendo com 
os falso-positivos no GSD

Fonte: do autor.

A seguir, para atingir o segundo objetivo (compreensão do conceito de valor preditivo) 
todos os estudantes que seguravam o sinal de positivo se uniram em um novo grupo 
(Grupo com Diagnóstico Positivo – GDP), o mesmo acontecendo com todos os estudantes 
que seguravam o sinal negativo (Grupo com Diagnóstico Negativo – GDN) (Figura 3):

Figura 3 - Formação de dois novos grupos, um composto pelos estudantes que seguravam o 
sinal de positivo (GDP) e outro pelos estudantes que seguravam o sinal de negativo (GDN)

Fonte: do autor.

Conclusão

A disciplina de bioestatística sempre apresenta dificuldades de compreensão. A 
partir de modelos e situações fictícias utilizados em processos de simulação pode possível 
materializar algumas situações. A técnica apresentada poderia ser útil para auxiliar no 
processo de ensino e de aprendizagem devido a suas características de reproduzir uma 
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situação que incorpora os estudantes na dinâmica. A validação do processo descrito deve 
ser encorajada, podendo abrir novas possibilidades de ajustes e aperfeiçoamento da técnica.
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USO DA ESTRATÉGIA WORLD CAFÉ EM UMA AULA 
DE ODONTOLOGIA

Fábio Guarnieri
Professor do Curso de Odontologia

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Introdução

Nos dias de hoje, o ato de ensinar vem sofrendo mudanças. As aulas puramente 
expositivas, com o professor apenas transmitindo seus conhecimentos não têm mais lugar 
nos bancos acadêmicos(Anastasiou, 2003). As demandas do mercado, da sociedade e do 
próprio estudante exigem que as aulas sejam mais dinâmicas, participativas e inovadoras.

Ao encontro dessa premissa, o uso de técnicas de pedagogia ativa se torna 
imprescindível para que a aprendizagem por parte do estudante seja significativa (MAZUR, 
2015). Dentre as inúmeras estratégias de pedagogia ativa disponível para o professor, 
podemos citar o World Café.

O objetivo deste texto é relatar a experiência do uso da estratégia World Café 
numa aula sobre Avaliação pré-operatória para o curso de Graduação em Odontologia da 
Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES.

Desenvolvimento

A técnica do World Café foi desenvolvida por Brown e Isaacs em 2005. Seu objetivo 
maior é fomentar o diálogo entre os indivíduos, aproveitando a inteligência coletiva para 
resolver questões relevantes. Inicialmente, essa técnica foi criada para solucionar problemas 
comunitários e corporativos. Porém percebeu-se seu potencial como ferramenta de ensino-
aprendizagem e logo passou a ser utilizada como metodologia e ferramenta de ensinagem, 
com resultados positivos(TRAPP, 2018; BRUNE, 2017).

O World Café contempla uma série de diretrizes, que devem ser seguidas de forma a 
potencializar o resultado esperado(figura 1).
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Figura 1 - Diretrizes do World Café

Fonte: Brown; Isaacs, 2005.

Na experiência ora relatada, essas diretrizes foram seguidas o mais próximo possível 
da técnica recomendada, com pequenas e inevitáveis adaptações.

O público alvo foram estudantes do eixo de Integralidade da Atenção à Saúde V com 
uma turma do 5º semestre do curso de graduação em Odontologia da Universidade do 
Vale do Taquari - UNIVATES. Primeiramente definiu-se um tema, no caso Avaliação Pré-
operatória em Odontologia. Com o tema definido, enviou-se previamente aos estudantes 
material de estudo para que pudessem se ambientar ao assunto.

Uma das diretrizes do World Café prega que o ambiente deve ser descontraído e 
hospitaleiro para os participantes. O ideal seria literalmente sair da sala de aula. Como isso 
não foi possível, ofereceu-se aos estudantes lanches e café durante todo o evento, bem como 
uma música ambiente em volume baixo. O objetivo disso foi tentar simular ao máximo o 
ambiente de um verdadeiro café.

O professor fez uma breve introdução sobre o tema a ser estudado e os objetivos da 
atividade que seria desenvolvida. Após isso, dividiu a turma em 3 (três) estações (ou mesas). 
Cada mesa contava com um anfitrião, que ficava fixo em sua estação e com "viajantes", que 
a cada 20 minutos trocavam aleatoriamente de mesa.

O anfitrião estava de posse de algumas questões disparadoras de discussões relativas 
ao tema da aula. Durante esses 20 minutos, essas questões era debatidas entre os membros 
da mesa.

A função do anfitrião era estimular o diálogo entre os participantes e provocar a 
reflexão e troca de informações entre eles. Já os viajantes tinham como função disseminar as 
ideias e conceitos obtidos na rodada anterior e assim ampliarem o seu alcance.

Uma vez que todos "giraram" por todas as mesas, foi realizada uma discussão 
coletiva, com as perguntas sendo respondidas pelo grupo com a orientação e auxílio do 
professor.
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Apesar de não ter havido nenhuma forma de avaliação sistematizada em relação 
à atividade realizada, os relatos dos estudantes foram bastante positivos. Palavras como 
"proveitosa", "prazerosa" e "divertida" surgiram de diversos alunos em conversas durante 
a atividade.

Como ponto positivo dessa atividade, destaca-se a potência das discussões em 
grupos, onde as reflexões e entendimentos por vezes superaram os objetivos da aula. Por 
outro lado, emergiu a dificuldade de fazer com que estudantes mais tímidos pudessem 
participar mais ativamente das argumentações. Mas mesmo esses tiveram benefícios, pois 
ficaram expostos a outros pontos de vista que não só o do professor.

O ponto chave para que o World Café funcione de forma efetiva é a correta escolha dos 
anfitriões. Eles devem, ao mesmo tempo, possuir capacidade de articulação e comunicação 
e domínio cognitivo do tema. Para isso o professor deve possuir um conhecimento razoável 
da turma, o que pode ser difícil em determinadas situações.

Conclusão

A técnica do World Café vai ao encontro de diversas premissas desejáveis para o ensino 
contemporâneo. Ele coloca o estudante como protagonista de seu aprendizado, através das 
discussões entre os colegas. Propicia a busca pelo conhecimento por conta própria, sendo o 
aluno agente ativo de sua formação. Valoriza o saber adquirido previamente, ao dar espaço 
para os insights surgidos durante as conversas. E, finalmente, por discutirem entre colegas, 
as informações passam a ter significância para eles.

Diante disso tudo, pode-se afirmar que o World Café é uma estratégia útil para a 
prática da pedagogia ativa.
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RELATO DE ATIVIDADES DE DOCÊNCIA 
DOS MÓDULOS TRABALHADOS CURSO DE 

ODONTOLOGIA

Leonardo Vilar Filgueiras
Professor do Curso de Odontologia

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Introdução

A adequação de metodologias de ensino permite melhorias no desempenho 
acadêmico de alunos e professores, estimulando o processo de educação permanente por 
meio de várias formas de geração de conhecimento. Ao longo dos últimos anos, o ensino na 
área da saúde, em especial na Odontologia, vem sofrendo uma evolução com a integração 
de novas metodologias de ensino e de aprendizagem. Essas mudanças ocorrem pela 
necessidade de formação de um profissional voltado para o conhecimento não somente, 
das ciências da saúde, mas também de um contexto humanístico, político e social, e em 
detrimento ao caráter puramente biomédico, e reducionista. Nesse sentido, a integração de 
novas ferramentas de ensino e de aprendizagem, tendo em vista a geração de conhecimento 
competente à condição humana no todo, vem transformando o processo de educação 
permanente e refletindo nas mudanças da estrutura curricular da dos cursos de Odontologia 
no país.

A formação didático-pedagógica do professor universitário e a qualidade da 
educação superior, em particular nos cursos de Odontologia, começaram a ser questionadas 
em decorrências das demandas da sociedade em transformar e da presença das Diretrizes 
Curriculares Nacionais, DCN, ( LAZZARIN et al., 2010; DELORS, 2001). As diretrizes devem 
ser necessariamente respeitadas por todas as instituições de ensino superior (IES), porém 
admitem certa flexibilidade visando a qualidade da formação oferecida aos estudantes.
(BRASIL, 2002; BRASIL, 2005).

Como qualquer curso superior, a qualidade do ensino odontológico está relacionada 
a um adequado modelo pedagógico da universidade e do curso. Além disso a qualificação 
e a atuação permanente (tanto técnica quanto didático-pedagógica) do corpo docente são 
essenciais para proporcionar uma formação generalista, humanística, crítica e reflexiva de 
um cirurgião-dentista. Nessa perspectiva, têm-se observado a criação de muitas instituições 
de ensino superior (IES) no Brasil em que as práticas de docência adotam instrumentos 
essenciais como técnicas adequadas não somente de ensino e de aprendizagem na formação 
inicial, mas também na educação permanente. Entende-se que, para melhorar a qualidade da 
formação didático-pedagógica do professor universitário e da educação do ensino superior, 
é preciso não somente investigar os cursos superiores de formação profissional, mas também 
a capacidade desses novos profissionais em assimilar novas formas e ferramentas para 
desenvolver o conhecimento utilizando práticas metodológicas complexas ( BOTAZZO, 
2000; CHAVES, 1986; NARVAL, 2001).
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Desenvolvimento

A Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), constitui alguma das instituições no 
Brasil que tem uma estrutura curricular de ensino voltada para desenvolver o conhecimento 
humano, crítico e reflexivo, adequado a mudança da realidade social no país e no mundo. 
Assim como nos outros cursos da área da saúde, o curso de Odontologia surgiu com foco 
nessa nova perspectiva de formação profissional ao invés de uma formação meramente 
tecnicista e fragmentada. Entre os vários eixos que compõe a estrutura curricular do curso, 
os eixos de SAÚDE, SOCIEDADE, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS (SSCDH) e 
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE (OPTS), trabalham nessa 
lógica.

Entre as ferramentas de uso nos processos de ensino e de aprendizagem que são 
utilizadas nesses dois eixos nos quais sou docente, destacam-se o uso de portfólios, leitura 
e discussão de artigos, construção de instrumentos (relatórios) e seminários. Para os dois 
eixos, que são contemplados em três módulos do curso (3º, 7º e 8º), são desempenhadas as 
seguintes atividades, respectivamente:

2.1 Leitura e discussão de artigos científicos- a construção do conhecimento e análise 
crítica do aluno ao ler artigos e discutir sobre o tema proposto em sala. O aluno aprende a 
identificar o objeto na leitura e faz sua própria análise trazendo, não apenas sua reflexão, 
mas a ponderando com outras. Para a atividade, em sala, escolhe-se um tema que deve ser 
abordado. O mesmo tema / objeto para os artigos escolhidos. Separa-se a turma em grupos 
e cada um procede a leitura e realiza considerações. No segundo momento há apresentação 
dos grupos e dos respectivos temas para discussão. São trabalhados nos módulos 3º, 7º e 8º.

2.2 Aula expositiva-dialogada: constitui uma forma de trabalhar o conhecimento 
de forma ativa. Exponho um produto teórico (conceitos) com evidência, conforme 
apresentado na literatura. Ao longo da exposição, o mesmo vai sendo construído a partir 
de outros olhares, no diálogo com os alunos. O método expositivo-dialogado é também 
uma forma de organizar a atividade docente de modo que a aprendizagem do aluno se 
efetive, principalmente em assuntos mais complexos, não se abstendo da presença do 
estudante como dialogador dos conceitos apresentados em aula. Esse método, envolve a 
participação dos alunos de forma efetiva, tornando-os sujeitos dos processos de ensino e 
de aprendizagem através de perguntas, respostas e colocações. O método é utilizado para 
cada assunto complexo, no qual se demande mais a atenção do aluno. A cada momento 
apresentado em sala, há pequenas discussões (ou recapitulações de temas já abordados em 
módulos anteriores que ainda tenha ênfase no assunto dado) e exposições do professor com 
os alunos e entre eles mesmos. É trabalhado no módulo 3º.

2.3 Seminários e outros produtos: Os seminários representam a construção de um 
instrumento de ensino onde o aluno entra como principal sujeito na divulgação de 
conhecimento que está sendo apresentado, seja oriundo de estudos individuais ou em 
grupo. Utilizo como uma importante técnica para inserir o estudante como principal ator 
dos processos de ensino e de aprendizagem, , pois é ele que constrói a sua problematização 
a ser apresentada. Os alunos escolhem um tema referente a algum assunto do cronograma 
estudado durante aquela semana. Fora de sala, elaboram uma apresentação didática, 
orientada por uma sequência metodológica adequada: introdução, método, resultados 
(quando houver) e conclusões. Os seminários são articulados com o cronograma do eixo e, ao 
final, seus produtos são organizados para portfólios. São apresentados através de material 
didático construído pelo próprio aluno, sejam através de aula expositiva/multimídia, roda 
de discussão ou relatos de casos. São utilizados nos módulos 3º, 7º e 8º.
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2.4 Portfólios: Segundo Hernádez (2000), os portfólios correspondem a diferentes classes 
de documentos (notas pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, acompanhamento 
do processo de aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações 
visuais, dentre outros) que proporcionam uma reflexão crítica do conhecimento construído, 
das estratégias utilizadas, e da disposição de quem os elabora em continuar aprendendo. 
A construção de portfólios ajuda os alunos a organizarem seus materiais e instrumentos 
construídos ao longo do semestre, favorecendo a reflexão sobre o trajeto do SABER do 
estudante, além de possibilitar uma compreensão maior do que foi estudado. Este processo 
estimula o questionamento, a discussão, a suposição e proposição, análise e a reflexão, 
entendendo que os alunos aprendem mais sobre a organização e transformação de suas 
ideias. São apresentados nos módulos 7º e 8º.

CONCLUSÃO

O processo de formação dos docentes é dinâmico e ativo. No entanto perceber as 
mudanças no perfil do ensino e da aprendizagem, articulado ao desenvolvimento humano, 
psíquico e social, constitui uma etapa complexa, muito importante e necessária. Isso requer 
dos sujeitos desse processo, experiências coletivas e institucionais, e formulações teóricas 
e metodológicas de grande importância para o campo da saúde e da educação em saúde, 
sempre considerando o aluno como sujeito promotor do conhecimento e não meramente 
coadjuvante.
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AVALIAÇÃO TRIDIMENSIONAL NO CURSO DE 
ODONTOLOGIA

Alessandro Menna Alves
Curso de Odontologia

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Ementa: 

Apresentação do modelo de avaliação utilizado no Curso de Odontologia da Univates, 
a qual tem caráter formativo, sendo realizada em três dimensões: cognitiva, procedimental 
e atitudinal. 

Relação da prática com o desenvolvimento de competências: 

As metodologias de ensino e aprendizagem são alvo de constante discussão e 
reflexão nos diferentes níveis educacionais. A incorporação de novas práticas pedagógicas, 
as quais proporcionam o desenvolvimento de pensamento crítico, da autonomia dos 
sujeitos e contribua para a construção de um perfil de egresso condizente com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN), necessita obrigatoriamente de mudanças no processo de 
avaliação. Esta nova forma de pensar a avaliação deve, primeiramente, ser compreendida 
como um processo longitudinal, e não transversal, e de caráter formativo. Além disso, deve 
envolver três diferentes dimensões: cognitiva, procedimental e atitudinal. 

Descrição: 

Como eixo norteador destas práticas, foram utilizadas taxonomias para as três 
dimensões da avaliação. Conceitos, procedimentos e atitudes de menor complexidade são 
consideradas para os módulos iniciais, enquanto os de maior complexidade são avaliados 
nos momentos finais do curso. Além disso, é realizada a devolutiva, momento no qual o 
estudante e o professor conversam e são relatados aos estudantes quais pontos ele tem 
atingido e quais ainda precisam ser trabalhados. Nesta conversa, o estudante faz o relato de 
sua formação, como ele percebe esse processo e o que ele entende como pontos positivos e 
negativos do andamento do curso. A avaliação formativa respeita estes objetivos e compõe 
as três dimensões: cognitiva, em que as avaliações são pensadas a partir de questões 
complexas que ampliem o pensamento dos estudantes e estabeleçam relações com a prática; 
procedimental, na qual os instrumentos levam em consideração a ordem proposta pela 
taxonomia e procuram respeitar os tempos de cada estudante; e atitudinal,cuja avaliação 
perpassa o curso e é global, apesar da divisão do curso em eixos. Ela é a única presente em 
todos os momentos do curso. Para a realização desse processo de avaliação, alguns desafios 
são evidentes: tanto professores quanto estudantes trazem uma bagagem de avaliação 
classificatória, focada em um número. No processo estabelecido no curso de Odontologia, a 
nota em si não é o mais importante. Outro desafio é a construção e a escolha do instrumento 
de avaliação, alvo de constante discussão e modificação ao longo do curso. Além disso, 
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estabelecer que a avaliação não está focada no "dia da prova", mas na caminhada do 
estudante ao longo do módulo. Outros desafios postos, como as questões administrativas 
institucionais, têm sido resolvidas de maneira mais tranquila.

Resultados alcançados: 

Apesar das dificuldades, tanto professores quanto estudantes têm se esforçado para 
a mudança de um paradigma conteudista e cognitivo para um outro baseado na construção 
de competências e que considere as três dimensões avaliativas. Na avaliação realizada pelo 
corpo docente, os estudantes têm conseguido desenvolver suas habilidades e competências, 
as quais ficam evidentes nas atividades clínicas e nos estágios.
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PROJETO INTEGRADOR I: ESCOLA DE PRÁTICA 
JURÍDICA EM SOLUÇÕES CONSENSUAIS DE 

CONFLITOS

Alice Krämer Iorra Schmidt
Professora do Curso de Direito

Centro de Ciências Humanas e Sociais

Ementa: 

Investigação interdisciplinar de problemas pertinentes à realidade jurídica.

Habilidades:

- Capacidade de trabalhar individualmente e em equipe de maneira colaborativa;
- Iniciativa e engajamento com as questões comunitárias;
- Abertura intersubjetiva com outras áreas de saber - interdisciplinaridade;
- Inter-relação de fundamentos filosóficos, sociológicos, axiológicos e teóricos do 

Direito com sua implicação prática;
- Atuação em soluções de controvérsias e na tomada de decisões, primando pelo 

respeito aos direitos humanos, pelo diálogo e pelos meios consensuais;
- Realização de atividades de pesquisa e extensão jurídicas, com aplicação de 

fundamentos, métodos e técnicas científicas.

Objetivos: 

Investigar de maneira interdisciplinar problemáticas da realidade jurídica. 

Relação da prática com o desenvolvimento de competências

- Esse componente curricular possibilita um preparo do estudante para lidar com 
situações do cotidiano de um profissional do Direito (ex.: advogado, Defensor 
Público, Promotor de Justiça, Procurador do Estado, Juiz, Mediador) e permite 
a ele criar soluções para resolver problemas reais. O aluno é o protagonista do 
próprio conhecimento, sendo um agente ativo em seu processo de ensino e de 
aprendizagem, por meio de atividades feitas em sala de aula e fora dela.

- Todos os trabalhos foram entregues via google classroom, e houve bastante 
pesquisa em meios eletrônicos (sites jurídicos, sites de Tribunais, 'Minha Biblioteca' 
virtual da Univates, etc.), o que concretiza a competência de manejo adequado de 
tecnologias e métodos para a permanente compreensão e aplicação do Direito;
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- Este componente curricular, ao final, objetivou que os alunos propusessem 
solução para um caso concreto a eles designado, utilizando correta terminologia, 
além de estratégias para desjudicializar as demandas de saúde no país, através de 
métodos extrajudiciais de solução de controvérsias, concretizando a competência 
"propor soluções, utilizando corretamente a terminologia e as categorias jurídicas, 
comunicando-se de maneira precisa, primando pelo respeito aos direitos 
humanos, pelo diálogo, e pelos meios consensuais, para a prevenção e a resolução 
de conflitos".

- A pesquisa realizada pelos alunos em praticamente todas as aulas envolveu a 
análise de diversas fontes do Direito (jurisprudência, artigos, legislação, costumes) 
e manuseio de diferentes materiais (livros, artigos, revistas), em sala de aula ou 
na biblioteca, provocando os estudantes a analisarem diferentes perspectivas do 
mesmo problema - habilidade necessária para o bom profissional do Direito.

Descrição

- Disponibilização de um "Regulamento do Projeto Integrador", contendo todas as 
regras da disciplina;

- Divisão da turma em cinco grupos de trabalho: escolha do líder (comunicação 
do grupo e postagem de materiais apenas através deste) - contato com os demais 
colegas;

- Cada grupo recebeu um caso 'dilema' de Judicialização da Saúde, montado pela 
professora, em que o paciente precisa de um medicamento ou cirurgia para 
continuar vivendo, mas o Estado/Plano de Saúde se nega a fornecer - o que se 
coaduna com os objetivos da disciplina (investigar de maneira interdisciplinar 
problemáticas da realidade jurídica);

- Panorama atual e ponto de partida: excesso de demandas sobre saúde no Poder 
Judiciário. Criar alternativas através da solução consensual de conflitos.

- Duas palestras em sala de aula (contato com profissional que atua nessas 
demandas): Advogada e Procurador do Estado - inicialmente falaram da carreira; 
posteriormente, cada um defendeu um posicionamento (pró-paciente/pró-
Estado) nas ações de saúde; ao final, ambos mencionam que a melhor forma de 
solucionar conflitos é a consensual, frisando a importância da disciplina cursada 
anteriormente;

- Dinâmicas em sala de aula: Torre de Spaghetti; Giro Colaborativo; Seminário; 
Pesquisa na Biblioteca (familiarização com materiais de pesquisa); Resumo 
de Artigo científico; Análise de petições iniciais de casos reais; Elaboração de 
perguntas para o outro grupo responder com base em Artigo Científico; Entrevista 
de Profissional do Direito sobre o caso recebido, Análise de jurisprudência dos 
Tribunais em casos de ações de medicamentos (trabalho em praticamente todas as 
aulas + Estudos Independentes). Não houve aula expositiva.

- Notas foram sendo paulatinamente disponibilizadas em Planilha do Google 
(‘Excel’) para os alunos irem acompanhando o seu desempenho em cada atividade;

- Todos os trabalhos foram entregues virtualmente, sem uso de papel (google 
classroom), com exceção do relatório final.
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Prova integradora: 

- Prova personalizada de acordo com as disciplinas cursadas ou em curso até o 
momento;

- Auxílio de todos os professores das disciplinas para envio de questões objetivas e 
subjetivas;

- Auxílio do secretário do Direito na montagem da prova;
- 20 questões objetivas e duas subjetivas, sem consulta;
- Correção por grupo de professores com base em espelho de respostas;
- Alunos conseguiram refletir sobre as disciplinas já cursadas (feedback de si 

mesmo).

Apresentação do relatório final e à Banca Avaliadora

- Relatório final deveria conter os seguintes elementos: introdução, revisão teórica, 
material e métodos, resultados e discussão, conclusão.

- No relatório os alunos deveriam posicionar-se sobre o caso recebido no início do 
semestre, eis que todas as atividades realizadas no curso estavam diretamente 
relacionadas com a resolução do problema;

- Os estudantes deveriam também mencionar no relatório se concordavam ou 
discordavam com a solução apresentada pelos outros grupos no Giro Colaborativo 
(por exemplo, o grupo um resolveu os casos dois e três na biblioteca - logo, os 
grupos dois e três deveriam dizer, em seus relatórios, se concordavam ou não 
com a solução dada pelo grupo um);

- Na conclusão, os alunos deveriam também criar uma estratégia desjudicializadora, 
focando na solução consensual de conflitos;

- Banca avaliadora formada por professores do curso de Direito;
- Todos os membros do grupo deveriam, necessariamente, se pronunciar nesta 

apresentação (avaliação individual);
- Apresentação total de 30 minutos;
- Arguição pela banca.

Resultados alcançados

- Entrosamento dos alunos foi aumentando no decorrer das atividades;
- Solução interna de eventuais conflitos;
- Treinamento da argumentação escrita e oral ao longo de todo semestre;
- Observação da realidade que os cerca (comentários sobre reportagens, casos que 

estavam sendo noticiados na mídia);
- Comprometimento com a solução consensual de conflitos através da percepção 

de que deve haver uma mudança de cultura para que haja a desjudicialização das 
demandas envolvendo saúde;

- Prova integradora causou impacto, e as notas foram de médias para insatisfatórias;
- Feedback sobre disciplinas cursadas através da aplicação da prova integradora;
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- Feedback dos próprios alunos sobre si;
- Os eventuais conflitos internos deveriam ser resolvidos pelo próprio grupo 

consensualmente e internamente, sem a intervenção da professora, eis que a 
disciplina 'solução consensual de conflitos' ensina-os a compreender que o 
diálogo é o melhor caminho para a resolução de controvérsias - não foi necessária 
a intervenção da professora para solucionar qualquer conflito;

- As apresentações foram excelentes. Alunos argumentaram muito bem, 
embasando seus posicionamentos com base na lei (Direito Constitucional, 
Direito do Consumidor, Direito Civil, Direito Penal, Direito Sanitário, Bioética 
- interdisciplinaridade consta na ementa), na doutrina, na jurisprudência dos 
tribunais e em artigos científicos de revistas. Destaca-se que uma tese de doutorado 
foi utilizada para embasar um argumento (tese: de que o transexualismo é questão 
de gênero e não de saúde).

- Poucos alunos precisaram de materiais de apoio para ler durante a apresentação 
(o que demonstra apropriação do assunto);

- Todos os grupos criaram estratégias factíveis desjudicializadoras (criação de um 
comitê do consenso; criação de grupos de trabalho para evitar processos; criação 
de critérios para judicializar; criação de uma nova legislação).

- Percebeu-se que os resultados obtidos foram completamente diferentes, mas 
todos bem argumentados. A maioria dos grupos defendeu o paciente, mas houve 
quem defendesse o Estado e o Plano de Saúde.

- A construção do conhecimento deu-se de forma interativa e colaborativa ao longo 
de todas as aulas, sendo o papel de professora como orientadora dos estudos 
(indicação de leituras, textos, livros, etc.), contrapondo ideias, auxiliando-os a 
refletir sobre os casos e seus meandros.

- Percebeu-se que a organização do professor é fundamental para os alunos 
situarem-se na disciplina, principalmente quando ela é composta por muitos 
trabalhos, incluindo estudos independentes, provas, entre outros.

- A dificuldade que se registra relaciona-se à presença dos estudantes em sala 
de aula depois do intervalo (sexta à noite), o que ocorreu com a aplicação de 
trabalhos.

- Ao final, recebeu-se muitos agradecimentos pela metodologia aplicada de trabalho 
e um feedback positivo.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL: RELATO DE 
UMA PRÁTICA NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

João Rodrigo Guerreiro Mattos
Professor do Curso de Engenharia Civil

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

O Programa de Educação Tutorial (PET) reúne um grupo de estudantes de graduação 
do curso de Engenharia Civil. Sob tutoria de um docente, e realiza práticas extracurriculares 
orientadas pela indissociabilidade entre a tríade acadêmica ensino, pesquisa e extensão. 
O PET Civil pauta suas ações visando desenvolver atividades acadêmicas no ensino, 
pesquisa e extensão, contribuindo para a qualidade da formação acadêmica dos estudantes, 
incentivando a formação de profissionais com elevada qualificação, estimulando o espírito 
crítico e atuação profissional pautada na cidadania pela função social da educação superior. 

Descrição

O PET Civil teve início no semestre 2018B, em caráter experimental, com integrantes 
atuando de forma voluntária. Visando não sobrecarregar os tutores e possibilitar a 
diversidade das áreas específicas do curso, definiu-se que o PET seria composto por três 
professores: um da área de materiais da construção civil, outro do cálculo estrutural e 
outro da geotecnia. Como esses professores não poderiam atender muitos acadêmicos, 
foi necessário realizar um processo seletivo para a escolha dos petianos, a partir do qual 
foram escolhidos seis estudantes do curso para integrar o grupo. Uma vez que o projeto 
apresentou continuidade, definiu-se que a cada dois anos haveria uma alteração de, ao 
menos, um dos tutores para possibilitar uma maior abrangência para as ações dentro do 
curso, e que os petianos seriam selecionados semestralmente, permitindo a renovação de 
quem já está participando. Com o grupo, realizaram-se reuniões quinzenais para propostas 
e planejamentos de atividades enquadradas no propósito de ensino, pesquisa e/ou 
extensão. As ações propostas tiveram como característica fundamental atividades pensadas 
por estudantes para estudantes, sob tutoria de um professor. O sujeito principal do PET 
Civil é o estudante.

Resultados alcançados

Os resultados alcançados em 2018/B enquadram-se, sobretudo, nas atividades de 
ensino, destacando-se a realização de monitorias de disciplinas dentro e fora da sala de 
aula, o auxílio nas competições do Technology Day Univates, a participação em feira de 
cursos, a realização de visita técnica, o auxílio na organização e divulgação das palestras 
da semana acadêmica, oficinas práticas na semana acadêmica, a elaboração de material de 
apoio como apostilas de softwares e roteiros para ensaios de laboratório. No âmbito da 
extensão, realizou-se a doação de alimentos recolhidos no Technology Day para o Centro 
Nora Oderich de Atendimento à Menina, de Lajeado/RS. Quanto à pesquisa, atividades vêm 
sendo desenvolvidas para contemplar um estudo sobre dosagem de concreto permeável.
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VIVÊNCIAS EM AMBIENTE E SAÚDE (VAS): OS 
DESAFIOS DA FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR

Marinês Pérsigo Morais Rigo
Professora do Curso de Farmácia

Gisele Dhein
Professora do Curso de Psicologia

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Ementa: 

Apresentação das experiências com os componentes curriculares de Vivências em 
Ambiente e Saúde I e II (VAS I e II), que fundamentam-se na indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

Relação da prática com o desenvolvimento de competências: 

Competências para os cursos da saúde:
- Atenção à saúde: através de contato com cenários de práticas que possibilitem 

ao(à) estudante a visualização do conceito ampliado de saúde e, com isso, dos 
princípios da atenção à saúde. Exemplos: escolas, unidades de saúde, associações 
de bairros, dentre outros. 

- Comunicação e liderança: as ações são desenvolvidas por meio de equipes 
multiprofissionais e, desse modo, há a necessidade de planejamento e 
organização das atividades, onde as competências de comunicação e liderança 
são desenvolvidas.

- Administração, gerenciamento e tomada de decisões: os(as) estudantes entram 
em contato com comunidades em cenários de práticas diversos e, dessa forma, 
precisam administrar, gerenciar e tomar decisões conforme as necessidades de 
intervenção.

- Educação Permanente em Saúde (EPS): entendida tanto como uma prática de 
ensino e aprendizagem quanto uma política de educação na saúde. Assim, 
pressupõe a produção de conhecimento no cotidiano dos territórios de saúde, a 
partir da realidade vivida pelos(as) atores(as) envolvidos(as) (trabalhadores/as 
da saúde, comunidade, estudantes e professores/as).

Descrição: 

Na VAS I os(as) estudantes vivenciam a prática de profissionais, por meio de cinco 
visitas ao cenário de práticas. São discutidos previamente conteúdos sobre ambiente e 
saúde, estimulando os(as) estudantes o trabalho em equipes multiprofissionais e à reflexão 
da importância de ações interdisciplinares.
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Na VAS II os(as) estudantes desenvolvem projetos de intervenção elaborados em 
equipes multiprofissionais, que serão aplicados nos territórios. São realizadas oito saídas 
aos cenários de práticas, onde os(as) estudantes são estimulados a buscar conhecimentos 
que lhes permitam desenvolver habilidades para atuação em equipe multidisciplinar e para 
o desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 
tanto em nível individual quanto coletivo.

Resultados alcançados: 

Verificamos de forma positiva, os depoimentos dos(as) estudantes no encerramento 
da VAS I e II. Os(as) estudantes têm trazido que conseguem, desde o primeiro semestre, ter 
experiências práticas em conceitos que, muitas vezes, consideram abstratos - principalmente 
vinculados às políticas públicas. Embora consideram muito importante estar somente 
com seus colegas de curso, demonstram crescimento e amadurecimento ao visualizarem 
a importância de outras áreas e do trabalho em equipe multiprofissional. O contato com 
a comunidade também é um ponto de destaque, principalmente quanto os(as) estudantes 
percebem a adesão às intervenções realizadas.
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METODOLOGIAS PARA COMPREENSÃO DAS 
COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO DIABETES E 

HIPERTENSÃO PELOS ALUNOS, PACIENTES E 
CUIDADORES ENVOLVIDOS NA ATENÇÃO AOS 

PACIENTES

Ângela Paveglio Teixeira Farias

Márcio Mossmann
Professores do Curso de Medicina

Centro de Ciências Médicas

O estudo das complicações crônicas referentes a diabetes e hipertensão, e o 
desenvolvimento de instrumentos educacionais para facilitar o entendimento das 
complicações em questão pelos pacientes e cuidadores. 

Relação da prática com o desenvolvimento da competência "Atenção à Saúde":

- aplicação da integralidade e humanização do cuidado
- projetos terapêuticos compartilhados
- estímulo ao autocuidado e autonomia
- usuários como protagonistas ativos da própria saúde
- promoção da qualidade na atenção à saúde
- ética profissional
- comunicação / empatia
- promoção da saúde / construção de ações
- cuidado centrado na pessoa

Relação da prática com o desenvolvimento da competência do "Desenvolvimento do raciocínio 
clínico":abordagem do processo saúde-doença:

- domínio da propedêutica médica
- diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica

Descrição

No módulo de Diabetes e Hipertensão, com o objetivo de melhor adesão ao 
tratamento, atenuação das complicações e desfechos favoráveis, foi realizado:

a) Turma 1 - "O Julgamento do Glicídio" para realizar o estudo das implicações do 
glicídio no desenvolvimento do diabetes e comorbidades associadas;
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b) Turma 2 - "Laboratórios Sensoriais", um momento de escuta empática e elaboração 
de um laboratório de simulação e vivência das limitações dos diabéticos, do diagnóstico ao 
desenvolvimento de complicações;

Resultados alcançados 

- A prática realizada promoveu a integração, propiciou o resgate e apreensão 
do conhecimento, reforçou o papel ativo do aluno no seu processo de ensino-
aprendizagem. 

- A turma concluiu que o diabetes é uma doença multifatorial, não havendo 
um único responsável, sendo necessário controle glicêmico para diminuir a 
morbimortalidade; 

- A prática promoveu a potencialização da capacidade analítica do estudante e , e 
os Laboratórios Sensoriais possibilitaram uma compreensão integral do contexto 
do paciente.

- As ferramentas educacionais resultantes proporcionaram entendimento sobre 
as complicações crônicas do diabetes e hipertensão através de linguagem 
simplificada e acessível, legendas de fácil visualização e utilização de linguagem 
brasileira de sinais (libras).

- Os projetos estão sendo divulgados em:
a) congressos e jornadas no formato de pôsteres, apresentação oral e oficina; 
b) Os projetos da turma 1 e 2 serviram como base para elaboração de um ebook. O 

material das turmas 4 e 5 estão em fase final para divulgação como ferramenta 
educacional para entendimento e prevenção das complicações crônicas do 
diabetes e hipertensão.
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AVALIAÇÃO ATITUDINAL: UM ESTUDO A PARTIR DA 
EXPERIÊNCIA COM O ATELIER INTEGRADO III

Fernanda Antonio

Jamile Maria da Silva Weizenmann
Professoras do Curso de Arquitetura e Urbanismo

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas

Ementa: apresentação e verificação do processo adotado como instrumento de 
avaliação atitudinal no curso de Arquitetura e Urbanismo.

Relação da prática com o desenvolvimento de competências: a partir da avaliação 
atitudinal, pode-se perceber potencialidades e fragilidades na construção da aprendizagem 
dos estudantes, permitindo a revisão do processo pedagógico da aula e o desenvolvimento 
das habilidades e competências necessárias a cada componente curricular.

Descrição: a partir de uma primeira experiência de avaliação atitudinal que se 
mostrava inconsistente e ineficaz, organizou-se uma nova forma de avaliação atitudinal 
aplicada e avaliada durante o semestre junto ao grupo de estudantes do Atelier Integrado 
III, apresentando gráficos de análise sobre a percepção da avaliação atitudinal por parte dos 
estudantes, assim como desafios e possibilidades para aplicação em diferentes contextos.

Resultados alcançados: a experiência se mostrou mais eficaz se comparada a outros 
semestres, sendo possível aferir nota ao longo do processo de aprendizagem de forma 
clara e objetiva tanto para as docentes quanto para os estudantes, e promoveu um maior 
engajamento do estudante junto aos desafios da disciplina.
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METODOLOGIA ATIVA DESIGN THINKING APLICADA 
AO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES E 

COMPETÊNCIAS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Adriano José Azeredo
Professor do Curso de Ciências Contábeis

Centro de Gestão Organizacional

Ementa: Uso da metodologia Design Thinking na elaboração do plano de curso do 
estudante de Ciências Contábeis, permitindo a visualização do seu horizonte de formação 
vinculado às habilidades e competências profissionais e entre estas o curso.

Relação da prática com o desenvolvimento de competências: a prática visa 
desenvolver a habilidade de articulação entre conhecimentos prévios, formação e prática 
profissional em estudantes calouros.

Descrição: A partir da quarta aula, o estudante é desafiado a elaborar um projeto de 
curso estabelecendo quando e como desenvolverá as habilidades e competências previstas 
no perfil do egresso de Ciências Contábeis. O professor atua como mediador do processo e, 
por meio do uso da metodologia Design Thinking (DT para educadores, 2019), organiza a 
atividade em cinco etapas.

As aulas são organizadas em etapas, durante as quais os estudantes constroem os 
primeiros conhecimentos em contabilidade.

Etapa 1 – Descoberta

Os estudantes são desafiados a construírem um projeto de curso e de estudos a 
partir dos seus conhecimentos prévios sobre o que se estuda em um curso de graduação 
em Ciências Contábeis e sobre o trabalho do contador. Além de sugestão de textos sobre 
a profissão é apresentada a matriz curricular e o perfil do egresso do curso, incluindo as 
competências e habilidades.

Etapa 2 – Interpretação

Em pequenos grupos, os estudantes compartilham o seu projeto de curso (elaborado 
na etapa 1) com os colegas. O professor auxilia na organização de grupos e orienta-os a 
anotar o que os colegas entenderam do seu projeto e como ele se vincula a matriz curricular 
e ao desenvolvimento das competências e habilidades previstas no perfil do egresso. Os 
registros das observações são postados no ambiente virtual de ensino e de aprendizagem, 
em um fórum.
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Etapa 3 – Ideação

Os pequenos grupos elegem um plano de curso para discussão no grande grupo 
(podem também, construir um novo que contemple os anteriores). O professor organiza 
uma atividade GV/GO (grupo de verbalização e de observação) para disseminar o 
conhecimento sobre a matriz curricular e o perfil do egresso.

Etapa 4 – Experimentação

Novos textos sobre a profissão contábil são inseridos, agregando-se aos conhecimentos 
já construídos para servirem como base para a realização de um júri simulado (preparação, 
acusação, defesa, jurados e veredicto) sobre o plano de curso ajustado a partir das 
observações do grande grupo. O professor organiza os tempos e exercita o papel de juiz.

Etapa 5 – Evolução

A última etapa consiste em o estudante e o professor compararem o plano final com 
o inicial. A entrega da versão final é acompanhada de um vídeo, mapa conceitual ou um 
painel justificando o plano e a expectativa de aprendizagem no curso.

Resultados alcançados: os estudantes relatam o conhecimento do curso escolhido e 
das competências profissionais requeridas para o exercício profissional como o principal 
resultado da atividade. Por se tratar da primeira disciplina do curso, conseguem avaliar 
também se o curso escolhido atende suas expectativas.
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