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Universidade de São Paulo
4Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo
Alessandra Mazzo1, Mateus Henrique 
Meska1, Juliana Franzon1, Leandro Mano2, 
Filipe Andrade Bernardi3 e Gerson Alves 
Pereira Júnior4

159  Comportamento do CO2 no 
sistema aquático: uma aplicação 
para o ensino da química dos 
estuários em Oceanografia
Instituto Oceanográfico da Universidade 
de São Paulo
Rubens Cesar Lopes Figueira 

160  Experiência de Oficinas de 
Audiovisual para Alunos de Cências 
Sociais
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo
Allan Herison Ferreira e Ana Carolina 
Trevisan Camilo Ferreira

162  Atividades Independentes 
Assistidas: induzindo ensino-
aprendizagem cooperativo em 
laboratório de ensino
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
Jéssica Caroline Lizar e George Cunha 
Cardoso 

164  Visita a Unidade Básica de Saúde 
do local de moradia: O futuro 
profissional da saúde aprendendo 
como usuário do SUS
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Ana Claudia Camargo Gonçalves Germani 
e José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres

166  Troca de cartas entre estudantes 
e idosos: Projeto intergeracional 
realizado pelos estagiários do 
Bacharelado em Gerontologia da 
USP
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Marcelo Piovezan, Thaissa Araujo de Bessa, 
Stéfani Martins Prestes, Felipe Souza Peito 
Silva Borges e Rosa Yuka Sato Chubaci

168  Mudança de cenário pedagógico 
na formação em saúde: Relato de 
caso
1Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo
2Escola de Educação Física e Esporte da 
Universidade de São Paulo
3Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo
4Secretaria Municipal da Saúde - 
Prefeitura de São Paulo
Simone Rennó Junqueira1, Celso 
Zilbovicius1, Yara Maria de Carvalho2, Ligia 
Ferreira Gomes3, Karina Cristiane Cerf4, 
Mariana Cipullo das Neves4 e Samuel 
Moraes Cecconi4

170  Imunização na formação do 
enfermeiro: Implementação de uma 
estratégia de ensino inovadora
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
2Prefeitura de Ribeirão Preto
Patricia Abrahão Curvo1, Daniela Taysa 
Rodrigues Pimentel1, Maria Antonieta 
Spinoso Prado1, Tiemi Arakawa1, Luzia 
Márcia Romanholi Passos2, Selma I. 
Castaldelli Junqueira2, Maria José Clapis1 e 
Susana Inés Segura Muñoz1
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Experiências em sala de aula
172  Diversidade Sexual e de Gênero 

na ECA-USP: o relato de uma 
experiência do PAE
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Gean Oliveira Gonçalves

174  Diálogo Socrático para o Senso de 
Propósito Pessoal e Profissional
Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo
Rogério Calia

176  Manifestações artísticas como 
instrumentos de percepção dos 
mecanismos de doença no curso de 
graduação em Odontologia
Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo
Paulo Henrique Braz-Silva e Luciana Corrêa

178  Inclusão e Prática Pedagógica: 
aspectos da dança entre os 
corpos docentes e discentes com 
deficiência a partir da LDBEN 
9394/96
1Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo
2Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Solange de Freitas Branco Lima1 e Eucenir 
Fredini2

180  Oficinas de orientação de carreira 
no Ensino Superior
Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo
Omar Calazans Nogueira Pereira

182  O uso do smartphone no estudo 
da cor aplicada ao design de moda
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo
Camila Assis Peres Silva

184  Uso de aplicativos no ensino da 
matemática aplicada: O programa 
MATLAB
Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo
Ricardo Luis Chaves Feijó

185  Uso de métodos, técnicas e 
ferramentas de Design Thinking 
no ensino de projeto em design 
e potencial de aplicação para 
resolução de problemas complexos
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo
Cristiane Aun Bertoldi e Marcelo Slva 
Oliveira

187  Teoria e Prática para superar a 
dificuldade de aprendizado de 
Circuitos Elétricos no curso de 
Engenharia Elétrica
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
Leopoldo Rideki Yoshioka, Elisabete 
Galeazzo e Thomas Palmeira Ferraz

189  Uma experiência em curso 
introdutório de Engenharia usando 
método baseado em atitude-
habilidade-conhecimento
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
José Reinaldo Silva, Marcos Ribeiro Pereira 
Barretto, Fabricio Junqueira e Paulo Eigi 
Miyagi

191  A perspectiva de professores 
universitários sobre a produção de 
vídeos na formação do enfermeiro 
licenciado
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Wanderlei Abadio de Oliveira, Neire 
Aparecida Machado Scarpini, Luciane Sá 
de Andrade, Marlene Fagundes Carvalho 
Gonçalves, Simone Saltareli e Marta 
Angélica Iossi Silva
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193  Checklist Informatizado em 
Dispositivos Móveis para Avaliação 
e Feedback Imediato em Cenários 
de Simulação Clínica
1Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
2Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação da Universidade de São 
Paulo
3Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo
4Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
5Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo
Filipe Andrade Bernardi1, Marcelo 
Alexandre Santos1, William Dias Ferreira1, 
André Luis Antoneli Senju1, Thais Helena de 
Paula Jesus1, Leandro Yukio Mano Alves2, 
Eduardo Alexandre Gula3, Alessandra 
Mazzo4 e Gerson Alves Pereira Júnior5

Elaboração, aplicação e avaliação 
de materiais didáticos
195  Análise da Satisfação dos Alunos 

com a Automação da Correção 
e Envio de Provas Digitalizadas 
Corrigidas
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
Fábio Levy Siqueira e Anarosa Alves Franco 
Brandão

Avaliação e indicadores de 
aprendizagem na graduação
197  A análise do perfil socioeconômico 

dos ingressantes como instrumento 
de discussão curricular: O caso do 
Departamento de Geografia da USP
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo
Eduardo Donizeti Girotto e Emerson 
Galvani

199  Saúde bucal e pacientes com 
necessidades especiais: percepções 
de graduandos em Odontologia da 
FOB-USP
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Juliana Carvalho Jacomine, Rafael Ferreira, 
Adriana Campos Passanezi Santana, Maria 
Lucia Rubo de Rezende, Sebastião Luiz 
Aguiar Greghi, Carla Andreotti Damante e 
Mariana Schutzer Ragghianti Zangrando

201  A Prova Classificatória de Ingresso 
nos Cursos de Formação Superior 
e as Limitações da Seleção pelo 
Mérito Acadêmico: O Caso da Each 
USP
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Humberto Miguel Garay Malpartida

203  Avaliação baseada em 
competências: Construção 
dos marcos de competências 
(Milestones) para a graduação e 
pós graduação de enfermagem em 
urgência e emergência
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Fernanda Berchelli Girão Miranda, 
Alessandra Mazzo e Gerson Alves Pereira 
Júnior

205  Abordagem baseada na análise 
do comportamento emocional para 
avaliação em simulação clínica
1Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação da Universidade de São 
Paulo
2Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
3Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo
Leandro Yukio Mano Alves1, Luana Okino 
Sawada1, Juliana Cosntantino Franzon2, 
Gerson Pereira Alves Júnior3 e Alessandr 
Mazzo2

207  O ensino de administração nos 
cursos de medicina veterinária e 
a visão dos profissionais sobre a 
gestão dos serviços veterinários 
para pequenos animais
1Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
2Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
Frederico José Souto de Freitas1 e Augusto 
Hauber Gameiro2

209  Sistema de Avaliação Permanente 
Extendida (APEx): construção de 
um banco de dados colaborativo e 
avaliação psicométrica dos itens
1Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
2Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo
Paulo Sergio Panse Silveira1, Joaquim 
Edson Vieira1 e José de Oliveira Siqueira2
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211  Centro de Referência em 
Alimentação e Nutrição como 
tecnologia de aprendizagem no 
campo da saúde pública
Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo
Viviane Laudelino Vieira, Samantha Caesar 
de Andrade, Paulo Rogério Gallo e Ana 
Maria Cervato-Mancuso

Multi, inter e transdisciplinaridade 
no ensino de graduação
212  Integração entre iniciativas de 

educação, pesquisa e extensão na 
aplicação de uma ação de inovação
Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo
André Frazão Helene

214  Interdisciplinaridade em 
Bacharelado de Relações 
Internacionais: A USP como estudo 
de caso
Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo
Daniela Carla Decaro Schettini, Maria 
Antonieta Del Tedesco Lins e Marislei 
Nishijima

215  A complementariedade de 
currículos através de programas de 
dupla-diplomação: o depoimento 
do 100o diplomado em Engenharia 
Agronômica (USP/ESALQ e 
AgrParisTech)
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Jammer Adam C. Cavalcanti, Silvia Helena 
G. de Miranda e Maria Lucia Carneiro 
Vieira

217  Desenvolvimento Interpessoal 
Profissional para Estudantes de 
Engenharia da EESC-USP
1Universidade Federal de São Carlos
2Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Daniele C. Lopes1, Marcel Andreotti 
Musetti2, Mateus Cecílio Gerolamo2 e 
Homero Schiabel2

219  Aprendizagem baseada em 
projetos no Ensino Interprofissional 
da Assistência e Educação 
Permanente da Rede de Atenção de 
Urgência
1Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
2Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
3Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
4Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
5Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação da Universidade de São 
Paulo
6Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo
Gerson Alves Pereira Júnior1, Alessandra 
Mazzo2, Marcelo Alexandre Santos3, 
André Luis Antoneli Senju3, Filipe Andrade 
Bernardi3, William Dias Ferreira3, Thais 
Helena de Paula Jesus4, Leandro Yukio 
Mano Alves5 e Eduardo Alexandre Gula6

221  Habitação e Autoconstrução: um 
modelo de unidade habitacional 
social para a autoconstrução em 
comunidades carentes da cidade de 
São Luís – MA
1Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo
2Unidade de Ensino Superior Dom Bosco
Marcio Rodrigo da Silva Pereira1, Andreia 
Jane Leandro Câmara2, Caroline Pedraça 
Santos2, Fabiana Aquino de Moraes Rego2, 
José Antonio Viana Lopes2 e Raoni Muniz 
Pinto2

223  Assédio Sexual nas Relações 
Acadêmicas
Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo
Patrícia Alves Martins 

225  Conhecimentos Básicos e 
Qualidade de Ensino na Formação 
Especializada de Professores
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo
Maria Célia Pereira Lima-Hernandes

Formação Inicial de professores
226  Formação de professores de teatro 

e a brincadeira dramatizada
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Theda Cabrera Gonçalves Pereira 
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228  Educação Étnico-Racial na 
Formação Inicial de Professores
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
Andrea Coelho Lastoria e Sandra Maria 
Maciel Nunes

230  A formação profissional do 
professor contemporâneo: 
a experiência formativa da 
Metodologia do Ensino de Inglês 
da Faculdade de Educação da USP
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Ana Paula Martinez Duboc e Lívia de 
Araújo Donnini Rodrigues

232  A formação inicial de professores 
e o Programa de Aperfeiçoamento 
do Ensino na Licenciatura em Artes 
Visuais da ECA/USP
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Radamés Alves Rocha da Silva e Maria 
Christina de Souza Lima Rizzi

234  Núcleo de Avaliação Institucional 
da FEUSP: avaliar com todos para 
mudar a escola
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Sonia Maria Portella Kruppa, Renato Melo 
Ribeiro, André Felipe Dutra Martins Rocha 
Elias e Afonso Martins Andrade

236  Formação Inicial Docente: 
Identificacao dos Objetivos do 
Programa CASa da Universidade 
Federal do Ceará (UFC)
1Faculdade Metropolitana da Grande 
Fortaleza
2Centro Universitário Christus
3Universidade Federal do Ceará
Andréa Moura Da Costa Souza1,2, Lucilene 
Cavalcante de Paula1, Marcos Antônio 
Martins Lima3, Aline Mota Albuquerque1 e 
Maria Lucijane Gomes de Oliveira3

238  A Importância do Letramento 
Acadêmico nos Cursos de 
Licenciatura
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo
Renata Ferreira Munhoz

240  Experiências da disciplina MAT 
1500 - Projetos de Estágio - 
Licenciatura em Matemática
Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo
Daniela Mariz Silva Vieira

241  Criatividade na Disciplina de 
Instrumentação para o Ensino de 
Ciências Agrárias, Pautada pela 
Resolução CNE/CP 2/2015
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Rosebelly Nunes Marques

243  A situação histórico-espacial na 
preparação de uma disciplina e seu 
papel na formação para a docência
Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo
Pedro Teixeira Carvalho e Sandra Maria 
Patrício Ribeiro

245  Estágio supervisionado em 
docência no PAE junto à EERP-USP: 
Relato crítico de experiência
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Anna Maria Meyer Maciel Rodríguez e 
Maria José Clapis

246  Ensino da prática em docência em 
uma unidade básica de saúde
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Paulo Henrique Santos Klinger, Elvis Terci 
Valera e Ivan Savioli Ferraz

247  Elaboração de plano de aula 
sobre o Sistema Único de Saúde 
(SUS): relato de experiência de pós-
graduandas no PAE
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Anna Maria Meyer Maciel Rodríguez, 
Flavia Tiemi Muramoto, Maria José Clapis 
e Silvia Matumoto

249  A Problematização de Relatos de 
Experiência Enquanto Tecnologia 
Cultural para a Formação de 
Professores
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Marcos Garcia Neira
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251  O Estágio Ideal para a Formação 
de Professores de Artes Visuais: 
O Caso do Projeto de Extensão 
“Nosso Ateliê Animado” do Curso 
de Licenciatura da Eca-Usp
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Sonia Regina Fernandes e Maria Christina 
de Souza Lima Rizzi

253  O Programa de Formação de 
Professores e a Pós-Graduação: 
Estabelecendo pontes entre a 
Escola Pública e a Pós-Graduação
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Afonso Martins Andrade e Renato Melo 
Ribeiro

255  Cronoeducação: Compartilhando 
uma experiência interdisciplinar
1Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo
2Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
3Universidade Federal de São Paulo
4Universidade Federal do ABC
5Universidade Federal de Itajuba
Rubia Aparecida Pereira de Carvalho 
Mendes1, Robson Ferreira Silva2, Tatiane 
Matos3, Claudia Rodrigues do Espírito 
Santo2, Maria Cristina de Lucca2, Helder 
Rodrigues Pedreira4, Vânia Agostinho5 e 
Luiz Silveira Menna Barreto2

Educação tutorial (PET), tutoria 
acadêmica e projetos PUB da 
vertente ensino
257  Tutoria Acadêmica em Educação 

Física e Esporte: o desafio de uma 
nova experiência relacional
Escola de Educação Física e Esporte de 
Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
Cristiano Roque Antunes Barreira

259  Grupo Direito e Pobreza: uma 
Proposta Estruturalista para Direitos 
Econômicos e Sociais
Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo
Carlos Pagano Botana Portugal Gouvêa, 
Lílian Manoela Monteiro Cintra de Melo e 
Raquel de Mattos Pimenta

261  PET-Saúde/GraduaSUS na 
Medicina UFU: Integração Ensino, 
Serviços de Saúde e Comunidade
Universidade Federal de Uberlândia
Mariana Hasse, Wallison Tadashi Hattori, 
Lucas Gondim Zech, Letícia Nastulevitie de 
Oliveira, Flávia Alves de Almeida

263  A percepção de estudantes sobre 
as consequências da violência 
interpessoal (bullying) para o 
desempenho acadêmico
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Matheus Francoy Alpes e Maria Paula 
Panúncio-Pinto

Outros
265  O trabalhador estudante de cursos 

de graduação em enfermagem: 
estudo bibliográfico
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Chao Lung Wen e Maíra Lie Chao

267  Perfil dos Alunos Ingressantes no 
Curso de Graduação em Engenharia 
de Materiais e Manufatura
Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Marcia Cristina Branciforti

269  Expansão de cursos de graduação 
em Nutrição no Brasil
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Alisson Diego Machado

271  Lições da Reformulação Curricular 
do Cursos de Bacharelados do 
Instituto de Física de São Carlos
Instituto de Física de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Luis Gustavo Marcassa

273  A transição de grade a matriz: 
Relato de experiência de construção 
de uma nova lógica na organização 
curricular
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Maria Paula Panúncio-Pinto e Leonardo 
Martins Kebbe
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275  Perfil do aluno evadido no curso 
de Engenharia de Biossistemas
1Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
2Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Fabrício Rossi1 e Leonardo Pinto de 
Magalhães2

277  Caracterização do aluno 
ingressante na graduação em 
Medicina Veterinária na Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo
1Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
2Faculdade Max Planck
Danilo Maciel Duarte1, Angelica Elisabete 
Gatti2 e Rodrigo Romero Corrêa1

279  Mineração de Dados Educacionais 
para a Revisão de Pré-Requisitos
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Luciano Antonio Digiampietri, Fábio 
Nakano e Marcelo de Souza Lauretto
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Pôsteres
Metodologias ativas de ensino-
aprendizagem
282  O EaD e as metodologias ativas de 

ensino
1Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo
2Faculdades Ponta Grossa
Felipe de Lara Janz1 e Dones Cláudio Janz 
Junior2

282  Satisfação de estudantes 
de enfermagem em cenário 
clínico simulados com odores 
desagradáveis
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
2Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Mateus Henrique Gonçalves Meska1, 
Juliana Constantino Franzon1, Cezar 
Kayzuka Cotta Filho1, Filipe Andrade 
Bernardi2, Giovanna Cristina Machado1, 
Alessandra Mazzo1

283  Economia para os alunos de 
Marketing? Experimento neles
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Silvio Y. M. Miyazaki

284  Experiência de ensino-
aprendizagem através de projeto 
de extensão no Campus da USP 
“Fernando Costa”
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimento da Universidade de São Paulo
Delaine Goulart Da Rocha, Henrique 
Cancian, Laura Barbosa Ferreira, Matheus 
Napolitano Gonçalves e Luciane Silva 
Martello

284  Reflexões sobre a Busca em Bases 
de Dados Científicas como Recurso 
para o Processo de Aprendizagem 
de Graduandos
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Jean Barroso de Souza, Marina Picazzio 
Perez Batista, Marjorie Caroline Yamamoto 
e Maria Helena Morgani de Almeida

285  Desenvolvimento de Serious 
Games na contabilidade: Um caso 
de Ensino
Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo
Samuel De Oliveira Durso, Luciane 
Reginato e Edgard Cornacchione

286  Perspectivas Após a Aplicação da 
Metodologia de Valorização do Erro
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Mike Yoshio Hamasaki

286  Participação da USP em redes 
internacionais de projetos tipo 
capstone design
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
Víctor Cussiol Macul, Eduardo de Senzi 
Zancul, Roseli de Deus Lopes, André Leme 
Fleury e Davi Noboru Nakano

287  Peer Instrucion: Da Teoria a Prática 
no Ensino Superior de Enfermagem
Faculdade Max Planck
Edinéia Ramos Fernandes, Alexandro 
Marcos Menegócio

288  Aplicação da metodologia ativa 
brainstorming conhecendo a 
dimensão cultural individualismo 
versus coletivismo dos alunos de 
engenharia
Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo
Rita de Cássia Lacerda Brambilla Rodrigues, 
Arnaldo Márcio Ramalho Prata e Durval 
Rodrigues Jr.

288  Fomentando a autonomia do 
graduando em sua formação: 
Constituição de uma disciplina por 
meio das comunidades de prática
1Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo
2Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
3Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Alessandra Fernandes Bizerra1, Beatriz 
Crittelli Amado2, Bruno Rafael Santos 
de Cerqueira1, Celi Rodrigues Chaves 
Dominguez2, Maria Aparecida Visconti1, 
Rafael Vitame Kauano1, Renata de Paula 
Orofino Silva1, Renato Yoshikawa3
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289  Uso de metodologia ativa na 
disciplina de Laser em Odontologia: 
Experiências na Faculdade de 
Odontologia de Bauru
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Rafael Ferreira, Matheus Völz Cardoso, 
Luísa Andrade Valle, Paula de Oliveira 
Cunha e Carla Andreotti Damante

290  Aspectos práticos do uso do 
Método da ABP na disciplina de 
Físico-Química de polímeros e 
sistemas dispersos do Curso de 
Farmácia-Bioquímica
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
Fernando Luis Barroso da Silva

290  O Conceito de Classe Invertida em 
Aulas de Nível Superior
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
Elsa Vásquez-Alvarez e Luiza de Lima 
Sodero

291  Construção de modelos de 
interação celular no ensino de 
Biologia Celular para ciências 
agrárias
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Leandro Fonseca de Souza e Maria 
Carolina Quecine

291  O desafio da compreensão das 
escalas temporal e espacial em 
Geociências
Instituto de Geociências da Universidade 
de São Paulo
Gaston Eduardo Enrich Rojas, Christine 
Laure Marie Bourotte e Júlio César Lopes 
da Silva

292  O papel de simuladores artesanais 
no ensino de biópsia percutânea 
por agulha Tru-cut guiada por 
ultrassom
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Maria Cristina Ferrarini Nunes Soares 
Hage, Raíza de Araújo Setim, Carolina 
Fortes Cirimbelli, Anna Carolina Mazeto 
Ercolin, Sâmara Turbay Pires, Tamiris 
Disselli e Raíra Iuna Moreira Lopes

293  A interação ensino-aprendizagem 
entre alunos de Pós-graduação 
e de Iniciação Científica em um 
laboratório de pesquisa
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Loiane Sampaio Tavares, Thaís Camilo 
Corrêa, Andrea Vasquez Garcia, Samara 
Rita de Lucca Maganha, Marcelo Felisberto 
dos Reis, Andrezza Maria Fernandes e 
Ricardo Luiz Moro de Sousa

293  Estratégia de ensino invertido 
para introduzir conceitos de lógica 
fuzzy
Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Rodolpho Vilela Alves Neves, Elian João 
Agnoletto e Vilma Alves de Oliveira

294  Elaboração de uma atividade 
prática investigativa para o 
entendimento da deformação de 
rochas em disciplina introdutória 
de Graduação
Instituto de Geociências da Universidade 
de São Paulo
Camila Duelis Viana e Christine Laure 
Marie Bourotte 

295  O uso da sala de aula invertida na 
disciplina de biologia molecular e 
biotecnologia
Kroton Educacional
Ana Cláudia Bensuaski P Zurron, Sônia A 
Santiago e Silvana Pasetto

295  Inserção do graduando da FCF-
USP na prática clínica relativa ao 
cuidado farmacêutico: estágio na 
Farmácia Universitária da USP
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo
Maria Aparecida Nicoletti, Magali da Silva 
Pacheco Nobre Rossi, Ana Luiza Pereira 
Moreira Mori, Maria Goretti Farias de Lima, 
Patricia Melo Aguiar e Sílvia Storpirtis

296  A Produção de livro digital na 
disciplina Conceitos e Gêneros do 
Jornalismo: da teoria à prática
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Alexandre Barbosa
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297  O diálogo entre as ciências da 
vida e os temas contemporâneos: 
o debate interdisciplinar como 
estratégia de ensino-aprendizagem
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Humberto Miguel Garay Malpartida

298  Uma metodologia para autonomia 
da construção do Conhecimento
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Gabriela Borges Abraços 

299  Formação do Território, Migração 
e Identidade: Contribuições da 
Psicologia Social para o Ensino de 
Geografia
1Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
2Escola Estadual Dr. Pércio Gomes 
Gonzales
Cassiano Ricardo Rumin1 e Nicole Mieko 
Takada Moreti2

299  As Atividades Lúdicas na Escola: 
O Uso de Objetos Mediadores nos 
Processos de Socialização
1Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
2Escola Municipal Professora Teruyo 
Kikuta
Cassiano Ricardo Rumin1 e Patrícia Alves 
Dantas2

300  Laboratório de pratica profissional 
e simulação no apoio ao ensino 
de graduação em enfermagem 
obstétrica
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Flávia Gomes-Sponholz, Daniela Taysa 
Rodrigues Pimentel, Juliana Stefanello e 
Juliana Cristina dos Santos Monteiro

300  Aprendizagem Baseada em Equipe 
na Disciplina de Políticas Públicas 
de Alimentação e Nutrição: Relato 
de Experiência
Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo
Patricia Constante Jaime, Cláudia Raulino 
Tramontt, Kamila Tiemann Gabe, Lígia 
Cardoso dos Reis e Tarsis de Mattos Maia

301  A pele em que habito: Indo além 
das entrevistas para validar novos 
produtos
1Universidade Federal de Goiás
2Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo
3Universidade de Brasília
Fernanda Arantes1, Altair Camargo2, 
Luciana Padovez Cualheta3 e Daniel do 
Prado Pagotto1

302  Apresentação de painéis como 
ferramenta de ensino e o resultado 
desta aprendizagem
Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo
Soraia K P Costa e Marcelo N Muscará

303  Estratégias educacionais ativas 
e o ensino de gerenciamento em 
enfermagem
Universidade Federal de São Carlos
Sueli Fatima Sampaio, Danielle Fabiana 
Cucolo, Jaqueline Alcântara Marcelino da 
Silva e Vivian Aline Mininel

303  Macrófitas Aquáticas na Educação 
Ambiental Crítica e Inclusiva
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Flávio Bertin Gandara Mendes, Vivian 
Rodrigues Nakano, Charles Albert 
Medeiros, Poliana Fernandes dos Santos, 
Tainá Franco Sterdi e Michael Henrique 
Muniz

304  A produção da cerveja produzindo 
conhecimento
Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo
Júlia Maria Pavan Soler, Adèle Helena 
Ribeiro e Max Reinhold Jahnke

305  Café da Integralidade
1Centro Universitário Católica de Quixadá
2Faculdade Metropolitana da Grande 
Fortaleza
3Universidade Federal do Piauí
4Universidade de Fortaleza
Ivna Zaíra Figueredo da Silva1, Danielle 
Santiago da Silva Varela1, Francisco 
Cristiano da Silva Sousa1, Ivelize Zaida 
Figueredo da Silva1, Liskélvia Bezerra 
Lobo2, Solange Sousa Pinheiro2, Natasha 
Teixeira Medeiros3, Luiza Jane Eyre de 
Souza Vieira4 e Mariza Maria Alves Barbosa 
Carvalho1
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305  Uma Abordagem de Ensino 
Baseado em Projeto de Software na 
Disciplina de Mecânica dos Sólidos
Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa
Caio F. Rodrigues dos Santos

306  Adote um Lab: Real Lab Day
1Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo
2Instituto Butantan
Marco Aurélio Floriano Piantola1, Waldir 
Pereira Elias Junior2, Claudia Trigo Pedroso 
de Moraes2, Manuella Nóbrega Dourado 
Ribeiro1, Ana Carolina Ramos Moreno1, 
Edmar Ramos de Oliveira Filho1, José 
Gregório Cabrera Gomez1, Camila do 
Nascimento Araujo1, Simone Ichiwaki1 e 
Rita de Cássia Café Ferreira1

306  Do Ensino-aprendizagem em 
Inspeção Sanitária dos Produtos de 
Origem Animal para a prestação de 
serviço à sociedade
1Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
2Médico Veterinário Autônomo
3Faculdades Metropolitanas Unidas São 
Paulo
Simone de Carvalho Balian1, Naassom 
Almeida Souza Ribeiro2, Werner Souza 
Ribeiro1, André Luiz Assi3 e Ivete Fortunato1

307  Grupos de Gestantes e a Promoção 
de Vínculos na UBS
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Cláudia Medeiros de Castro, Lucia Cristina 
Florentino Pereira da Silva, Maryam 
Michelle Jarrouge Trintinália, Luiza 
Santana Ferreira, Gabriela Souza Xavier 
Mancegozo e Rayssa Roberta de Carvalho

308  Empatia de estudantes de 
enfermagem nas práticas 
clínicas simuladas: Assistência de 
enfermagem nas necessidades de 
eliminações
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
2Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação da Universidade de São 
Paulo
Cezar Kayzuka Cotta Filho1, Alessandra 
Mazzo1, Giovanna Cristina Conti Machado1, 
Juliana Constantino Franzon1, Mateus 
Henrique Gonçalves Meska1, Leandro 
Yukio Mano2, Fernanda Berchelli Girão1 e 
Anaísa Bianchini1

309  A dramatização como estratégia 
pedagógica no ensino de 
enfermagem em saúde mental na 
atenção básica
Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo
Maria do Perpétuo Socorro de Sousa 
Nóbrega e Thaís Fernandes Rojas

309  Critérios para Constituição de 
Equipes ou Grupos de Trabalho 
Baseados em Indicadores de 
Personalidade
Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Luis Carlos Passarini

311  A tecnologia em sala de aula: 
uma metodologia ativa de ensino-
aprendizagem
Faculdade de Tecnologia de Gravataí
Querte Teresinha Conzi Mehlecke, 
Cristiane Kessler de Oliveira e João Padilha 
Moreira

Tecnologias como recurso didático, 
aulas virtuais e jogos didáticos
314  Twitter e apoio ao ensino: 

compartilhamento sobre 
organização e mediação de 
informação
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Cibele Araújo Camargo Marques dos 
Santos

314  Utilização da Plataforma Moodle 
para avaliação da aprendizagem: 
Metodologia Científica na 
Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo (FOUSP)
 Faculdade De Odontologia da 
Universidade de São Paulo
Paulo Roberto da Silva, Márcia Cristina 
Lopes, Lucia Maria S. V. Costa Ramos, 
Vânia M. B. de Oliveira Funaro, Glauci E. 
Damasio Fidélis, Edgard Michel Crosato e 
Maria Gabriela Haye Biazevic

315  O jogo de damas como recurso 
didático para ensino de conceitos 
avançados de programação a 
alunos de engenharia
Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo
Fabiano Fernandes Bargos
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316  Investigação das barreiras à 
participação do corpo discente em 
atividades educacionais por meios 
audiovisuais
1Instituto de Física da Universidade de 
São Paulo
2Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo
3Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo
Ewout ter Haar1, Gabriel Baesse2, Felipe 
Venâncio Barbosa3 e Renata Lúcia Moreira3

316  Material digital interativo para 
auxiliar no estudo e aprendizado na 
área da saúde
1Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo
2Instituto de Geociências da Universidade 
de São Paulo
Carolina Beltrame Del Debbio1 e Jéssica 
Almino de Abreu2

317  Uso da Plataforma Google 
Classroom na Disciplina de Bioética 
e Ética Profissional do Curso de 
Fisioterapia da FMUSP
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Sílvia Maria Amado João e Guilherme 
Ferreira

318  Uso intensivo de vídeo aulas em 
disciplina de graduação da Escola 
Politécnica da USP
1Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
2Universidade de Campinas
3Universidade Federal de São Paulo
Reinaldo Rodrigues Rosa1, Giuliano Salcas 
Olguin2, Carmen Lucia Albuquerque de 
Santana3 e Antonio Carlos Seabra1

318  Serious game e-Baby: uma 
tecnologia educacional de apoio 
aos estudantes para além do estilo 
de aprendizagem
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
2University of British Columbia
3Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Natália Del Angelo Aredes1, Suzanne 
Hetzel Campbell2, José Carlos Amado 
Martins3, Fernanda Santos Nogueira de 
Góes1 e Luciana Mara Monti Fonseca1

319  A satisfação de estudantes de 
enfermagem da geração Y frente ao 
serious game e-Baby: integridade 
da pele
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Natália Del Angelo Aredes, Marta Angélica 
Iossi Silva, Fernanda Santos Nogueira de 
Góes e Luciana Mara Monti Fonseca

320  Contribuição do Serious Game 
e-BABY na Educação Permanente 
de Enfermeiros
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
2Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
3Centro Universitário Claretiano
Luciana Mara Monti Fonseca1, Marisa 
Rufino Ferreira Luizari2, Natália Del 
Angelo Aredes1, Danielle Monteiro Vilela 
Dias3, Marcela D’agostini1 e Aline Natalia 
Domingues1

320  Oficina Pedagógica “Mobile 
Learning”
Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo
Denise Maria de Almeida, Bárbara 
Jacqueline Peres Barbosa, Elizabete Mitsue 
Pereira, Jaqueline Maria de Sousa Soares, 
Maria de Fátima Nascimento do Amaral, 
Cláudia Prado, Heloisa Helena Ciqueto 
Peres e Débora Rodrigues Vaz

321  Características técnicas e sociais 
dos blogs de dois países sobre 
cuidados com recém-nascidos 
prematuros
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
2Universidad de Sevilla
Fernanda Salim Ferreira de Castro1, 
Manuel Ángel Calvo Calvo2, Jéssica David 
Dias1, Amanda de Assunção Lino1, Priscilla 
Ramos de Queiroz Amaral1 e Luciana Mara 
Monti Fonseca1

322  O Uso de E-Books para o Ensino 
do Plano de Aula para Enfermeiros 
Licenciados: Um Relato de 
Experiência
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Bruna Domingos dos Santos, Julia 
Casemiro Barioni, Marlene Fagundes 
Carvalho Gonçalves, Marta Angélica Iossi 
Silva e Luciane Sá de Andrade
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323  O Ensino de Lógica Aplicado 
no Ensino Médio por Meio de 
Ferramentas Tecnológicas
Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo
Mara Lúcia Da Silva Farias De Souza 
Santos, Sandra Helena Da Silva Rosa, 
Marco Antonio Carvalho Pereira e Eduardo 
Ferro Dos Santos

323  Utilização de Microcontroladores no 
Processo de Treinamento Científico de 
Alunos de Graduação em Engenharia 
Química: Formação Holística para o 
Futuro
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
Bruno Ramos e Leonardo Almeida Diniz

324  Avaliação do Serious Game 
Cuidando Bem: Percepção dos 
Estudantes de Enfermagem
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
2Universidade Federal de São Carlos
Aline Natalia Domingues1, Joice Lee 
Otsuka2, Delano Medeiros Beder2, Luciana 
Mara Monti Fonseca1 e Sílvia Helena Zem-
Mascarenhas2

324  IPTV como ferramenta para a 
Educação Híbrida no Ensino de 
Engenharia
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
Marcos Jolbert Cáceres Azambuja e José 
Aquiles Baesso Grimoni

325  Codificação aos Estudantes do 
Ensino Médio e Fundamental - o 
Projeto Code.org na USP
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
Alessandra Alaniz Macedo, Evandro E. 
Seron Ruiz, Luma Gallacio Gomes Ferreira 
e Caroline Figueiredo Pettarelli

Inovações em aulas de laboratório, 
trabalhos de campo
328  Metodologia ativa aplicada na 

disciplina de Odontologia Forense 
da FOUSP para aulas práticas de 
reconstrução facial forense
Faculdade De Odontologia da 
Universidade de São Paulo
Leandro Stocco Baccarin, Alice Aquino 
Zanin, Geraldo Elias Miranda, Raíssa 
Ananda Paim Strapasson, Marta Regina 
Pinheiro Flores e Rodolfo Francisco 
Haltenhoff Melani

328  Integração extensão e ensino para 
a formação de discentes para a 
assistência de enfermagem do 
paciente com disfunções urinárias
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Anaísa Bianchini, Alessandra Mazzo, Cezar 
Kayzuka Cotta Filho, Samuel Ribeiro dos 
Santos, Henrique da Silva Dias e Carolina 
Mariottini Bonafim

329  Aulas em campo sobre o uso 
público em parques urbanos: 
integrando estudantes universitários 
da EACH/USP com o poder público 
da cidade de Sorocaba/SP
1Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
2Universidade de Brasília
3Secretaria do Meio Ambiente de 
Sorocaba
Endrigo Silva Mello1, Iranilda Oliveira 
de Medeiros1, Caroline Giolo de Melo1, 
Reinaldo Tadeu Boscolo Pacheco1, Antonio 
Carlos Bramante2, Clebson Aparecido 
Ribeiro3

330  Satisfazendo e incitando 
a curiosidade científica em 
Laboratório de Química Geral
Instituto de Química de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Artur de Jesus Motheo
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331  Importância da atividade de 
campo na formação acadêmico-
profissional de graduandos em 
Zootecnia: um estudo de caso sobre 
controle de roedores
1Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
2Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
Thaís Camilo Corrêa1, Alunos da 37ª Turma 
de Graduação em Zootecnia da FZEA-
USP1, Diego Leal2, Fábio Daniel Zanquetin2, 
Simone Maria Massami Kitamura Martins2, 
André Furugen Cesar de Andrade2 e 
Ricardo Luiz Moro de Sousa1

331  Aplicando PBL no Laboratório 
de Sistemas Digitais do curso de 
Engenharia de Computação
Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Maximiliam Luppe e Kollins Gabriel Lima

332  Adequação e estruturação de 
aulas práticas aplicadas aos cursos 
de Engenharia de Alimentos e 
Engenharia de Biossistemas
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Manuela Alves, Carla Alves Monaco 
Lourenço e Fernanda Maria Vanin

333  Sala Referência para Estudos 
Pedagógicos -SAREP
Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo
Márcia Regina Cordeiro Bavaresco

333  O Laboratório no Curso de Direito 
da FDRP-USP: A Busca da Noção 
de Direito pela Experiência e 
Observação
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Caio Gracco Pinheiro Dias, Fabiana Cristina 
Severi, Camilo Zufelato, Nuno Manoel 
Morgadinho dos Santos Coelho, Paulo 
Eduardo Alves da Silva, Deíse Camargo 
Maito e Jesus Pacheco Simões

334  Conforto Térmico em Salas de 
Aula no Brasil: Análise Experimental 
e Numérica
Universidade Paulista
Clelia Mendonca de Moraes 

335  Forma e movimento – O ensino do 
aparelho locomotor
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Michele Schultz

335  Experiências inovadoras 
utilizando o Laboratório de 
Aprendizagem Clínico-Prático 
(ELAP) para aproximar saberes 
e contribuir para a formação 
acadêmica
Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo
Samantha Caesar de Andrade, Viviane 
Laudelino Vieira, Flávia Horta Hungria, 
Tauana Marsola, Sonia Volpi Guimarães 
Brolio, Paulo Rogério Gallo e Ana Maria 
Cervato-Mancuso

336  “Diário de Reflexão” online: 
Instrumento de auxílio à prática 
reflexiva
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Deborah Viviane Ferrari, Giédre Berretin 
Felix, Dagma Venturini M. Abramidades e 
Simone Aparecida Lopes Herrera

337  Uso de cães abrigados como 
ferramenta didática das práticas de 
Análise do Comportamento
Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo
Miriam Garcia Mijares

337  Recursos Integrativos nas Aulas 
Práticas de Anatomia do Sistema 
Digestório/ICB
1Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo
2Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Patricia Castelucci1, Francisco Collet2 e 
Chao Lung Wen2

338  Incertezas e ruído em medidas 
com analogia a circuito bateria-
resistor
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
George Cunha Cardoso e Gabriel Lucas 
Andrade de Sousa
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338  Possibilidades turísticas no meio 
rural: O caso do distrito de Tupi, 
Piracicaba, SP
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Odaléia T M M Queiroz, Lucas Infante 
Cagale, Márcio Rezende Ribeiro Soares e 
Rebeca Cristine Ferreira da Silva

339  Competição Aplicação da Teoria 
na Prática em Tempo Real
Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo
Liliam Sanchez Carrete

340  Uma proposta para solucionar a 
desistência de alunos de graduação 
em projetos de iniciação científica 
em IES
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
Éder Baroni da Silveira

Experiências em sala de aula
341  Uma abordagem para o ensino de 

Desenho Técnico Mecânico usando 
computadores
Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Luciana Montanari

341  Uma Abordagem Computacional para o 
ensino de Projetos de Filtros Digitais
Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Michel Bessani e Carlos Dias Maciel

342  Dinâmica do Julgamento 
empregada para Biossegurança
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo
Cristina Northfleet de Albuquerque, 
Camila Knysak Camargo de Jesus e Mario 
Hiroyuki Hirata

343  Explorando espaços de visita das 
escolas no campus capital da USP 
no contexto da metodologia de 
ensino de ciências
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Martha Marandino, Maria Cristina Stello 
Leite, Graziele Aparecida de Moraes Scalfi 
e Luna Abrano Bocchi

343  Aplicação de metodologia ativa 
na disciplina Diagrama de Fases
Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo
Paula Leticia Corrêa de Toledo Cury, 
Tamires Brekailo, Gilberto Carvalho 
Coelho, Maria Auxiliadora Motta Barreto e 
Luiz Tadeu Fernandes Eleno

344  Avaliação da Disciplina de 
Dentística Pré Clínica II sob o ponto 
de vista do graduando
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Marina Ciccone Giacomini, Giovanna 
Speranza Zabeu, Letícia Ferreira de Freitas 
Brianezzi, Maria Angélica Silvério Agulhari, 
Ana Flávia Sanches Borges, Paulo Afonso 
Silveira Francisconi, Maria Teresa Atta e 
Linda Wang

345  Experiência de prática pericial em 
marcas de mordida na graduação 
da FOUSP
Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo
Janaina Curi Paiva, Thiago Leite Beaini, 
Paola Sampaio Gonzales, Leandro Stocco 
Baccarin, Edgard Michel Crosato e Rodolfo 
Francisco Haltenhoff Melani

345  Mapa Conceitual: Diário de Bordo
Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo
Elisabeth De Oliveira Vendramin, João 
Paulo Resende De Lima, Raíssa Silveira De 
Farias e Adriana Maria Procópio De Araújo

346  O uso da simulação realística como 
método de ensino em Odontologia 
Legal: Relato de experiência
Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo
Gabriela Cauduro da Rosa, Rosane Peres 
Baldasso, Mário Marques Fernandes, 
Nelson Massanobu Sakaguti e Rogério 
Nogueira de Oliveira

346  Na era digital, a importância do 
desenho em Geociências e o desafio 
do “não sei desenhar”...
Instituto de Geociências da Universidade 
de São Paulo
Christine Laure Marie Bourotte
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347  Autoconhecimento do aluno como 
forma de preparo para o mercado 
de trabalho em odontologia
Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo
Paola Sampaio Gonzales, Gustavo Hermes 
Soares, Janaina Paiva Curi, Edgard Michel 
Crosato e Fernanda Campos de Almeida 
Carrier

348  A importância da aula prática em 
um curso de extensão em fisiologia 
vegetal para alunos de graduação
Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo
Antônio Azeredo Coutinho Neto

349  Experiência em docência em temas 
da fisiologia vegetal no ensino 
superior através de um curso de 
extensão da Universidade de São 
Paulo – USP
Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo
Antônio Azeredo Coutinho Neto

350  “Funk pode?”
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Dayane Maria de Oliveira Portapila

350  Atividades didáticas com aplicação 
de jogo didático e atividade 
processual
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Ricardo Leite Camargo, Rafael Milaré de 
Morais, Isabella Mercuri Granero, Malú 
Santana Pereira, Roberta Sabbagh e Filipe 
Rafael Salvetti Nunes

351  Jornalismo Visual: um olhar 
Interdisciplinar para a Notícia
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Wagner Souza e Silva, Atílio José Avancini 
e Luciano Guimarães

351  Pós-doutorandos em seminários para 
a graduação – Minha experiência
Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo
Patrícia Reckziegel

352  Arte/Educação e o Terceiro Setor: A 
parceria Professor-Aluno na criação 
de uma disciplina de graduação
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Mauricio da Silva e Maria Christina de 
Souza Lima Rizzi

353  Não deixe o leão afogar: O 
descobrimento de competências 
empreendedoras por meio da 
prática
1Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo
2Universidade de Brasília
Altair Camargo1 e Luciana Padovez 
Cualheta2

353  A introdução da disciplina Vida 
Universitária e Cidadania na ESALQ
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Roberto Arruda de Souza Lima

354  Oficinas de atividades terapêuticas 
como estratégia para ensino 
em um curso de graduação em 
Fonoaudiologia
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Regina Tangerino De Souza Jacob, Adriane 
Lima Mortari Moret, Flávia Custódio e 
Natália Barreto Frederigue Lopes

355  Atlas Desenhado de Histologia na 
Aprendizagem
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Mariana Kiomy Osako

355  Curvas de Progresso de Doenças 
Fúngicas em Laranjas: Da 
Quantificação à Modelagem
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Silvio Sandoval Zocchi e Thiago de Paula 
Oliveira

356  História da Enfermagem: 
Ludicidade e Significação
Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo
Bárbara Barrionuevo Bonini, Denise Maria 
de Almeida e Genival Fernandes de Freitas

356  A Educação Física na Educação de 
Jovens e Adultos: Uma Experiência 
no CIEJA
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Jacqueline Cristina Jesus Martins, Rayssa 
Fernandes Rojas, Valeria dos Santos Peso, 
Nathalia Campelo Ferraz Guirao, Adriana 
Alves Martins, Aline Aparecida Gama 
Vieira e Amanda Rossi Gomes
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357  Semente, ato, mente e voz - 
liberdade e criação no trabalho 
vocal do ator
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Liana Ferraz Diniz 

358  Inventariando: Passo a passo do 
processo de inventário
Faculdade de Direito de Vitória 
Arthur Emanuel Leal Abreu

Elaboração, aplicação e avaliação 
de materiais didáticos
360  Desenvolvendo o lúdico para 

animais através de materiais 
reciclados
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
Maria de Fátima Martins

360  Anatomia segmentar no ensino da 
graduação
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
Bárbara Tavares Schäfer e Althen Teixeira 
Filho

361  Análise e Criação de materiais de 
apoio pedagógico especialmente 
criados para exposições (versões 
impressas): Análise do caderno “De 
olho no MAC”
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Maria Christina de Souza Lima Rizzi e 
Renata Mie Garabedian

361  Tutoriais de moléculas como 
ferramenta de ensino: o caso dos 
tutoriais “Estrutura do DNA” e 
“Estabilidade do DNA”
Instituto de Química da Universidade de 
São Paulo
Larissa Assis Barony Valadares, Guilherme 
Andrade Marson e Nadja Cristhina de 
Souza Pinto

362  Revitalização e Modernização do 
Acervo de Modelos Embriológicos 
e Teciduais do Departamento 
de Biologia Celular e do 
Desenvolvimento
Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo
Fábio Siviero

363  O uso da digitalização e da 
impressão 3D como auxílio didático 
no ensino da disciplina de anatomia 
veterinária
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
Daniela de Alcantara Leite dos Reis e 
Antonio Chaves de Assis Neto

363  Neuroanatomia com texturas: 
programa de ensino inclusivo para 
deficientes visuais
Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo
Giovanne Baroni Diniz e Luciane Valéria 
Sita

364  O ensino da escrita em inglês 
em um curso de idioma: Do livro 
didático à prática docente
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo
Daniela Cleusa de Jesus Carvalho

365  Desenvolvimento de materiais 
didáticos para a plataforma Google 
Classroom
1Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
2Hospital Universitário da Universidade 
de São Paulo
Barbara Gabriela Silva1, Clayton Henrique 
Rocha1, Tiago Visacre Chammas1, Ivone 
Ferreira Neves-Lobo1, Renata Rodrigues 
Moreira2, Seisse Gabriela Gandolfi 
Sanches1 e Alessandra Giannella Samelli1

365  Eficácia de um blog educativo 
como instrumento de ensino em 
bioquímica na visão de graduandos 
de nutrição: Estudo piloto
1Universidade Federal do Tocantins
2Universidade Estadual de Campinas
3Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo
Ana Karina Furtado Mendes1, Fernando 
Miguel Pedroso Toyos1, Liane Murari 
Rocha2 e Tatienne Neder Figueira da Costa3

366  Elaboração e Validação 
de Conteúdo de Cartilha 
Educativa para Motoristas Idosos: 
Mantendo Direção Eficiente e 
Segura
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
Marjorie Caroline Yamamoto, Marina 
Picazzio Perez Batista, Jean Barroso de 
Souza e Maria Helena Morgani de Almeida
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367  Ambiente virtual de aprendizagem 
na educação sobre doação e 
transplante de órgãos
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Ursula Marcondes Westin, Marta Cristiane 
Alves Pereira e Yolanda Dora Martinez 
Évora

368  Elaboração de material didático 
online para oficinas práticas de 
programação, prototipação e 
desenvolvimento de projetos 
utilizando Arduino
1Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
2Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Marcelo Eduardo de Oliveira1, Natalia 
Fernanda da Cruz Gregorio2 e Adriano 
Rogério Bruno Tech2

368  “Análise e criação de materiais de 
apoio pedagógico especialmente 
criados para exposições : “GET IT” 
Self-Guided Tour”
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Maria Christina de Souza Lima Rizzi e Alex 
Ricardo Avelino

369  Apresentação de Conteúdos 
Didáticos: Auxílio ao Planejamento 
Utilizando Redes Complexas
1Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação da Universidade de São 
Paulo
2Instituto de Física de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Henrique Ferraz de Arruda1, Filipi 
Nascimento Silva2, Cesar Henrique Comin2, 
Diego Raphael Amancio1 e Luciano da 
Fontoura Costa2

370  Processos Estocásticos: Elaboração 
de material didático alternativo 
para cursos de graduação em 
Matemática e áreas afins
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo
Geraldine Goes Bosco

Avaliação e indicadores de 
aprendizagem na graduação
371  PCK, TPACK e conhecimentos 

de base docente: apresentação e 
reflexões sobre um instrumento 
de avaliação da percepção 
de professores em formação 
participantes do curso a distância 
de Licenciatura em Ciências da USP
Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo
Percia Paiva Barbosa e Suzana Ursi

371  Plágio: Ação pedagógica e 
preventiva no ensino de graduação
Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo
Milena Maria de Araújo Lima Barbosa, 
Felipe Daun e Silva e Angela Maria Belloni 
Cuenca

372  Avaliação Interdisciplinar Discente 
do Curso de Odontologia – 
Metodologia, Resultados e 
Perspectivas
Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo
Helena de Freitas Oliveira Paranhos, Valeria 
Oliveira Pagnano de Souza, Christiano 
de Oliveira Santos, Miriam Aiko Nakane 
Matsumoto, Ricardo Henrique Alves 
da Silva, Simone Cecílio Hallak Regalo, 
Antonio Miranda da Cruz Filho e Mário 
Taba Júnior

373  Processo avaliativo no modelo 
Kroton Learning System (KLS)
Kroton Educacional
Simone Nunes Pinto, Fernanda Müller de 
Oliveira Rovai, Iara Gumbrevicius e Paulo 
Heraldo Costa do Valle

373  Avaliação de Graduandos na 
EACH em Disciplina sobre Cultura 
Pop, Fantástico e Ficção Científica: 
Correção de Provas, Trabalhos e 
Checagem de Frequência como 
Experiência no programa PAE
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Maurício de Paula Kanno

374  “Avaliação como indutora do 
desenvolvimento de habilidades 
clínicas na formação em saúde”
Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo
Ana Estela Haddad, Carlos Javier Arauzo, 
Deise Garrido Silva e Marcelo Bonecker
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375  Modelo computacional para 
o reconhecimento de emoções 
baseado na voz de alunos nos 
cenários de simulação clínica
1Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação da Universidade de São 
Paulo
2Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
3Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo
José Rodrigues Torres Neto1, Alessandra 
Mazzo2, Gerson Alves Pereira Júnior3 e Jó 
Ueyama1

376  Implicações da prática clínica na 
satisfação dos estudantes com 
as atividades clínicas simuladas 
de alta fidelidade na assistência 
de enfermagem às medidas de 
conforto e higiene ao paciente 
usuário de fraldas descartáveis
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
2Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Juliana Constantino Franzon1, Alessandra 
Mazzo1, Mateus Henrique Goncalves 
Meska1, Filipe Andrade Bernardi2, Cezar 
Kayzuka Cotta Filho1 e Giovanna Cristina 
Conti Machado1

376  Avaliação Formativa no ensino do 
Gerenciamento em Enfermagem
Universidade Federal de São Carlos
Jaqueline Alcântara Marcelino da Silva, 
Danielle Fabiana Cucolo, Vivian Aline 
Mininel e Sueli Fatima Sampaio

377  Características dos estágios não 
obrigatórios: Contribuição para a 
formação do profissional
Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo
Maria ELisabeth Machado Pinto e Silva, 
Steffany de Souza Lima, Isabela Valukas 
Gusmao, Maria Carolina von Atzingen e 
Monica Ines Elias Jorge

Multi, inter e transdisciplinaridade 
no ensino de graduação
379  Uma experiência de uma disciplina 

optativa do curso de graduação 
em Medicina Veterinária: O ensino 
da Zooterapia e os animais como 
suportes sociais
Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
Thais Gomes Faustino, Maísa Carolina 
Eliseu e Maria de Fátima Martins

379  Representação arquitetônica no 
processo de projeto
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo
Carolina Silva Oukawa e Dalton Bertini 
Ruas

380  O Ensino de Filosofia e a Literatura: 
Existência e Luta de Classes em 
Jorge Amado
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo
Isaar Soares de Carvalho

381  O cão comunitário como 
ferramenta de Ensino pesquisa e 
extensão na disciplina optativa de 
comportamento e bem estar animal
1Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
2Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Maria de Fatima Martins1, Elisa Maria 
Pedroso de Lima2, Otavio Henrique 
Nascimento Teixeira T2, Matheus Noronha 
Marques2

382  Laboratório de Gestão: 
Da disciplinaridade à 
transdisciplinaridade
Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade de São 
Paulo
Maria Carolina Conejero e Antonio Carlos 
Aidar Sauaia

382  Um Modelo de Ciência 
Compartilhada na Iniciação 
Científica
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Lucilene Cury, Bárbara Chaim Santos, 
Pablo Rizeto Guilherme, Gabriel Furlan 
Passos e Carlos Otavio Santos
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383  Criação da Disciplina 
“Programação Avançada para 
Estudos de Processos Químicos”: 
Reflexão Didática e Primeiras 
Experiências
Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
Moisés Teles Dos Santos, Ardson Dos 
Santos Vianna Junior e Galo Antonio 
Carrillo Le Roux

384  Ensino de métodos numéricos e 
computacionais para Engenharia 
de Biossistemas
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Fernando de Lima Caneppele e José 
Antonio Rabi

385  A Materialização das “Cidades 
Invisíveis” para Identificação de 
Impactos Ambientais Urbanos
Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo
Danúbia Caporusso Bargos

385  Profissionais do Sexo: 
Repercussões de Vida
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Lucia Cristina Florentino Pereira da Silva, 
Cláudia Medeiros de Castro, Maryam 
Michelle Jarrouge Trintinália, Cindy Ferreira 
Lima, Amanda Morais Matias Silva, Rayssa 
Roberta de Carvalho, Pollyana Garcia Silva, 
Juliana da Silva Melo, Amanda Longatti 
Castro e Talytha Ananda Pires

386  Multi, Inter e Transdisciplinaridade na 
Formação em Clínica Escola
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Jeniffer de Cassia Rillo Dutka, Thais Alves 
Guerra e Olivia Mesquita Vieira de Souza

387  Licenças e Afastamentos no 
Período Gestacional
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Lucia Cristina Florentino Pereira da Silva, 
Cláudia Medeiros de Castro, Maryam 
Michelle Jarrouge Trintinália, Pollyana 
Garcia Silva, Juliana da Silva Melo, Amanda 
Longatti Castro, Bruna Martins Cardoso 
da Silva, Amanda Morais Matias Silva, 
Cindy Ferreira Lima e Rayssa Roberta de 
Carvalho

387  Oficinas de ética: Ciência, 
tecnologia e responsabilidade
1Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
2Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
da Universidade de São Paulo
Débora Alexandra Casagrande Santos1, 
Silvia Maria Guerra Molina1, Maria Victoria 
Ramos Ballester2, Carolina Santos Antunes1, 
Guilherme Suarez Barbosa Oliveira1, Felipe 
Ernesto Roque1, Gabriel Rezende Ferraz1 e 
Gabriel Frassetto1

Formação Inicial de professores
389  Metodologias de aprendizagem 

social na formação de professores 
em educação ambiental
Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo
Rosana Louro Ferreira Silva

389  A importância do mapeamento 
como estratégia de política cultural 
para se pensar o currículo de 
Educação Física
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Marcos Ribeiro das Neves, Mario Melo 
Juste Dini, Thayna da Silva Mourão, 
Jefferson Arruda da Silva e Beatriz Ribeiro

390  O desempenho do estagiário 
PAE: Abordagem de um caso de 
mensuração objetiva
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Anna Flavia de Souza Silva e Thais Maria 
Ferreira de Souza Vieira

390  Importância da abordagem da 
orientação sexual e identidade de 
gênero na prática pedagógica no 
ensino em Odontologia
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Rafael Ferreira, Isabela Camera Messias 
Bueno, Adriana Campos Passanezi 
Sant’Ana, Maria Lúcia Rubo de Rezende, 
Sebastião Luiz Aguiar Greghi, Mariana 
Schutzer Ragghianti Zangrando e Carla 
Andreotti Damante
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391  Considerações sobre a prática 
profissional do pedagogo segundo 
estudantes ingressantes de 
Pedagogia
1Universidade do Estado de Minas Gerais
2Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas
Fabio Riemenschneider1, Lídia Mara Souza 
Diniz Missfeld1, Paulo Gustavo Sarges1, 
Tânia Maria José Aiello-Vaisberg2

392  VAN Educomunicativa - Agência 
de notícias interativa no Campo 
das Vertentes-MG: uma proposta 
de extensão sob a égide da 
Educomunicação
1Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
2Universidade Federal de São João del-
Rei
Filomena Maria Avelina Bomfim1 e Michel 
Montandon de Oliveira2

392  A prática como componente 
curricular em algumas licenciaturas 
da USP
Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo
Isabela Ruiz Cavalcanti de Carvalho e 
David Pires Dias

393  Estágio curricular na Escola de 
Aplicação - FEUSP: potencialidades 
e desafios para a formação inicial 
de professores
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Renato Melo Ribeiro e Andréia Botelho de 
Rezende

394  Manual do Estagiário FEUSP: 
Orientações para o estágio 
curricular em escolas públicas
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Renato Melo Ribeiro e Afonso Martins 
Andrade

394  Preparação pedagógica: Análise 
quantitativa das disciplinas 
oferecidas na USP
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Simone Alves de Carvalho, Tariana 
Brocardo Machado e Liliane Moiteiro 
Caetano

395  Elementos Relevantes para o 
Ensino da Natureza das Ciências na 
Formação de Professores
Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo
Thaís Cyrino De Mello Forato e Maria Elice 
Brzezinski Prestes

Educação tutorial (PET), 
tutoria acadêmica e projetos PUB da 
vertente ensino
397  Programa de Tutoria 

(“Mentoring”): Experiência e 
Percepção de Graduandos do Curso 
de Fonoaudiologia
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Aline Epiphanio Wolf e Matheus Francoy 
Alpes

397  Atlas Interativo de Microscopia 
Eletrônica – Uma plataforma online 
de ensino de Biologia Celular
1Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo
2Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
3Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo
Edilson Jacob Silva Junior1, Arthur Tributino 
Menezes1, Bruna Afetian Sollitto2, Sérgio 
Ferreira de Oliveira3, Maria Inês Borella3, 
Fernanda Ortis3 e Fábio Siviero3

398  Diferentes categorias de violência 
interpessoal presentes no cotidiano 
acadêmico: a perspectiva de 
estudantes de cursos da área da 
saúde
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Matheus Francoy Alpes e Maria Paula 
Panúncio-Pinto

399  A experiência de acompanhamento 
acadêmico no IFSC-USP
Instituto de Física de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Leonardo Paulo Maia e Tito José 
Bonagamba

399  O Ensino no Grupo PET 
Fonoaudiologia: Contribuições para 
a Graduação
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Maria Thereza Raab Forastieri Piccino, 
Giedre Berretin-Félix e Wanderléia 
Quinhoneiro Blasca
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400  Instrumentação em Ciências 
Agrárias Promovendo a Integração 
dos Conteúdos Específicos para o 
Engenheiro
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Rosebelly Nunes Marques

401  Jovem Doutor: Consolidação de 
aprendizagem por visita presencial 
para estabelecer uma marca 
emocional
1Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo
2Fundação Faculdade de Medicina
Pedro Augusto Dantas de Moraes1, 
Nathalia Oliveira1, Maira Lie Chao2 e Chao 
Lung Wen1

Outros
402  A Importância da Escola de 

Educação Básica como Campo 
de Prática para a Formação do 
Licenciando em Enfermagem
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Mônica Mitsue Nakano, Luciane Sá de 
Andrade, Marta Angélica Iossi Silva e 
Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves

402  FZEA-USP como parceira do 
Projeto Europeu INOVIA
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Clélia de Godoy, Vivian Lara dos Santos 
Silva, Izabel Cristina Freitas Moraes, 
Carmen Sílvia Fávaro Trindade, Paulo José 
do Amaral Sobral e Fernanda Maria Vanin

403  Editor de moléculas do LABIQ: 
Uma ferramenta gratuita para 
desenvolver animações interativas 
de moléculas 3D
Instituto de Química da Universidade de 
São Paulo
Larissa Assis Barony Valadares Fonseca e 
Guilherme Andrade Marson

404  Impacto do I Simpósio de Graduação 
da FZEA no desenvolvimento da 
atividade docente e na formação 
complementar dos estudantes de 
graduação
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Lia de Alencar Coelho, Marcelo Machado 
De Luca de Oliveira Ribeiro, Catarina Abdalla 
Gomide, Lara Borges Keid, Rubens André 
Tabile, Samantha Cristina de Pinho e Larissa 
Moura de Souza

404  Percepção de profissionais/
professores de Terapia Ocupacional 
sobre os atributos que caracterizam 
um bom modelo profissional (role 
model)
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Luciana Costa Silva, Maria Paula Panúncio 
Pinto e Luiz Ernesto de Almeida Troncon

405  Design e educação: design e 
tecnologia como componente 
interdisciplinar
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo
Wallace Alves Moraes

406  Estratégias de enfrentamento das 
dificuldades (“coping”) utilizadas 
por estudantes do ensino superior 
na área da saúde
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Karolina Murakami, Maria Paula Panúncio-
Pinto e Luiz Ernesto de Almeida Troncon

407  Laboratório Aberto - Inovação e 
Empreendedorismo
Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
José Marcos Alves

407  Dinâmicas de Educação em Saúde 
Auditiva para Jovens
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Maria Thereza Raab Forastieri Piccino, 
Daniela Gomide, Izabel Cristina Rossi 
Landro, José do Carmo Teodoro Junior e 
Wanderléia Quinhoneiro Blasca
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408  Inquietação de alunos de 
graduação sobre os estágios 
acadêmicos e o desenvolvimento 
profissional
1Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
da Universidade de São Paulo
2Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Naissa Maria Silvestre Dias1, Tatiana Giselle 
Guimarães Lopes2 e Rosebelly Nunes 
Marques2

409  Ressoar saúde, qualidade de vida 
e fortalecimento dos sujeitos para 
o protagonismo social
1Centro Universitário Católica de Quixadá
2Faculdade Metropolitana da Grande 
Fortaleza
3Universidade Federal do Piauí
4Universidade de Fortaleza
Ivna Zaíra Figueredo da Silva1, Danielle 
Santiago da Silva Varella1, Mariza Maria 
Alves Barbosa Carvalho1, Francisco 
Cristiano da Silva Sousa1, Ivelize Zaida 
Figueredo da Silva1, Liskélvia Bezerra 
Lobo2, Solange Souza Pinheiro2, Natasha 
Teixeira Medeiros3 e Luiza Jane Eyre de 
Souza Vieira4

409  Experiências no processo de 
reestruturação do curso de 
Fonoaudiologia da FOB/USP
Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo
Giédre Berretin-Felix, Lidia Cristina da Silva 
Teles, Ana Carolina Magalhães, Simone 
Aparecida Lopes-Herrera, Aline Roberta 
Aceituno da Costa, Jeniffer de Cássia Rillo 
Dutka, Maria Fernanda Capoani Garcia 
Mondelli, Maria Aparecida Miranda de 
Paula Machado, Ivy Kiemle Trindade 
Suedam e Deborah Viviane Ferrari

410  Fuvest + Sisu – traçando um perfil 
do ingressante na ECA
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo
Arlindo Ornelas Figueira, Matheus 
Henrique de Barros Araújo e Raphael 
Malanconi Nascimento Chumbo

411  Aprendizagens de estudantes com 
o uso de narrativas de histórias de 
vida na atenção básica
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo
Arthur Henrique Sousa, Carla Ferreira de 
Oliveira, Roberta Ficadori Kato, Samila Iris 
da Silva Lira, Luana Pinho de Mesquita e 
Silvia Matumoto

412  Evasão de estudantes de 
Enfermagem: Desempenho 
acadêmico como fator preditor
1Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo
2Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo
Cecília Helena de Siqueira Sigaud1, Luciano 
Antonio Digiampietri2, Fábio Nakano2, 
Marcelo de Souza Lauretto2 e Tatiane 
Vitória Viana Claudino1

412  Ética e política na formação do 
professor universitário brasileiro: 
O itinerário de formação da 
disciplina Introdução aos Estudos 
de Educação: enfoque filosófico na 
FE-USP
Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo
Mateus Moisés Gonçalves Pereira

413  Apresentação do grupo de pesquisa 
em Educação em Engenharia Poli-
Edu da Escola Politécnica da USP
1Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo
2Ohio State University
Carlos Eduardo Santi1, Luciana Guidon 
Coelho1, Isabela Ângelo1, José Aquiles 
Baesso Grimoni1, Roseli de Deus Lopes1, 
José Roberto Cardoso1, Marcos Jolbert 
Caceres Azambuja1, Jhonnes Vaz1 e David 
Antoine Delaine2

415  Um estudo sobre a percepção de 
estudantes universitários acerca de 
políticas públicas educacionais no 
âmbito municipal
1Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado
2Universidade Nove de Julho
Lucineide Bispo dos Reis Luz1 e Renato 
Henrique da Luz2

416  Estudo do Currículo do Curso de 
Engenharia Mecânica da EESC-USP
Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo
Luciana Montanari
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Um estudo inicial sobre o ensino de Língua de 
Sinais à distancia na Universidade de São Paulo

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo1

Instituto de Física da Universidade de São Paulo2

Universidade Estadual de Campinas3

Felipe Venâncio Barbosa1, Ewout ter Haar2 e Janice Gonçalves Temoteo Marques3

O Departamento de Linguística da Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-

manas da Universidade de São Paulo oferece 
a disciplina Língua brasileira de Sinais – EAD 
semestralmente, com o objetivo de apresen-
tar os aspectos fundamentais da Língua de 
Sinais Brasileira (Libras), a partir de conteú-
dos teóricos e práticos.

 Nesta disciplina, a cada semana há ativi-
dades obrigatórias que fazem parte do pro-
cesso de avaliação do aluno. Para cada uma 
das dez aulas teóricas há uma videoaula que 
deve ser assistida para a elaboração e envio 
de um resumo escrito e um texto teórico 
de leitura obrigatória, sobre o qual deve ser 
elaborada e enviada uma questão de múlti-
pla escolha com gabarito.

Com relação ao conteúdo prático da dis-
ciplina, o objetivo principal foi oferecer 
modelos adequados de sinalização para os 
alunos em contexto de uso pertinente para 
o público. Para isso foi construído um roteiro 
de websérie em que a temática do aluno 
surdo incluído em escola regular fosse ex-
plorada. Nesta trama, os conteúdos gramat-
icais e lexicais da Libras foram distribuídos 
de forma gradativa, tomando a relação do 
surdo com o amigo aprendiz da Libras como 
foco principal, sempre enfatizando a neces-
sidade de se tomar o surdo como modelo de 
sinalizador. Com cada episódio da websérie, 
também semanal, o aluno da disciplina teve 
as seguintes atividades obrigatórias: assistir 
o episódio da semana, ler as dicas de trein-
amento sugeridas pelo professor para aque-
la semana e executar duas atividades em 

Libras, uma de compreensão e uma de pro-
dução. Essas atividades devem ser enviadas 
para o professor e tutores e receberam feed-
back avaliativo.

A avaliação final da disciplina foi real-
izada de forma presencial e contou com 
uma etapa com questões de múltipla es-
colha referentes ao conteúdo téorico, uma 
etapa com questões de múltipla escolha 
referentes aos conteúdos práticos de com-
preensão em Libras e uma etapa de pro-
dução em Libras.

Este trabalho tem o objetivo de apresentar 
um estudo inicial sobre os dados de com-
portamento e desempenho de alunos em 
uma disciplina de Língua Brasileira de Sinais 
EAD na Universidade de São Paulo durante 
os três semestres de seu oferecimento. Para 
isso foram levantados dos dados quantitati-
vos do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
para análise do perfil do grupo de alunos, 
seu comportamento na disciplina e desem-
penho nas atividades semanais e na aval-
iação final presencial.

A partir dos dados gerados pelo Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pela 
instituição, foram levantados alguns dados 
quantitativos referente três oferecimentos 
da disciplina em questão: oferecimento do 
primeiro semestre de 2015, do segundo se-
mestre de 2015 e primeiro semestre de 2016.

Foi realizada análise do perfil do grupo de 
alunos e do desempenho destes nas ativi-
dades semanais obrigatórias e na avaliação 
final presencial. Foram analisados também 
os comportamentos dos alunos no envio 

Outros
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das atividades e os acessos recebidos pelo 
material disponibilizado online.

Para poder fazer uma comparação entre 
o desempenho obtido pelos alunos nos três 
oferecimentos, a mesma avaliação final foi 
aplicada, com as mesmas questões teóricas 
e práticas.

A implementação de uma disciplina de 
Libras usando tecnologias online foi acom-
panhado de expectativas e anseios, do ponto 
de vista técnico e pedagógico. A expectativa 
era de oferecer aos licenciandos da USP uma 
disciplina com material didático de quali-
dade, interações significativas e um resulta-
do pedagógico pelo menos equivalente ao 
de um oferecimento tradicional. Os anseios 
técnicos eram acerca da capacidade da in-
fraestrutura computacional de dar conta de 
entregar os videoaulas e receber os videos 
dos alunos, e também acerca da capacidade 
dos alunos de lidar com a tecnologia.

Com os achados obtidos a partir das aná-
lises realizadas os autores consideram os 
resultados dos primeiros oferecimentos da 
disciplina como satisfatórios. Os alunos que 
participaram efetivamente do envio das 
atividades semanais apresentaram bom de-
sempenho com pontuação suficiente para 
aprovação. Em números absolutos, mais que 
400 alunos foram aprovados, com desem-
penho medido na qualidade das respostas, 
principalmente dos conteúdos práticos, ob-
servados na prova final presencial.

Como destacamos, a diferença entre o 
número de inscritos e aprovados, apesar de 
ser grande, não necessariamente deve ser vis-
ta como indicativa de evasão porque grande 
fração dos inscritos não iniciou de fato as 

atividades semanais sugeridas na disciplina. 
Diante desta informação, é necessário que 
se desenvolvam outros estudos e um acom-
panhamento aos alunos e suas interações 
com o AVA em oferecimentos futuros com 
o intuito de determinar com mais precisão 
os eventuais impedimentos e barreiras para 
a conclusão da disciplina.

A infraestrutura técnica também foi ade-
quada e eficaz na disponibilização das vid-
eoaulas a milhares de visitantes e fornecen-
do um ambiente virtual adequado para os 
alunos da disciplina. Para a equipe técnica 
responsável pelo AVA, foi uma surpresa a 
falta de questionamentos técnicos por par-
te dos alunos, mesmo diante da disponibili-
dade de vários canais de “tira-dúvidas” ou de 
comunicação com a equipe, como o fórum 
do AVA da disciplina e o Helpdesk do AVA 
da instituição. Em particular, a facilidade dos 
alunos de gravar e disponibilizar no AVA os 
seus vídeos com exercícios de produção de 
Libras foi notável.

O oferecimento desta disciplina continua 
como obrigatório para milhares de alunos da 
Universidade de São Paulo. Novos desafios 
deverão ser instalados diante da demanda 
de alunos e diante das possibilidades técni-
cas e pedagógicas para o bom desenvolvi-
mento da disciplina e alcance dos objetivos 
por ela propostos. Diante desses novos de-
safios, novas proposições deverão ser for-
muladas visando a difusão da Língua Bra-
sileira de Sinais e o benefício educacional da 
Comunidade Surda brasileira.

Palavras-chave: língua de sinais. Ensino a 
Distância. Linguística.
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Desafios e Estratégias para o ensino integrado no 
Curso de Medicina

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo1

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo2

Instituto de Química da Universidade de São Paulo3

Luiz Fernando Ferraz da Silva1, Jose Alexandre Marzagão Barbuto2, Daniela Basseres3, Enrique 
Boccardo Pierluivo2, Claudia Costa Leite1 e Nadja C de Souza Pinto3

Introdução

O desenvolvimento de currículos médi-
cos integrados a partir da última déca-

da do século passado gerou uma mudança 
de paradigma na forma como os conteú-
dos são apresentados aos alunos. Isto mos-
trou-se particularmente desafiado em áreas 
ditas “básicas” que antes eram ministra-
das de forma isolada e que atualmente são 
apresentadas de forma integrada e contex-
tualizada buscando o aprofundamento dos 
conhecimentos ao mesmo tempo em que é 
estimulado o vislumbre da aplicação prática 
destes conceitos.

Com a introdução do novo currículo da FM 
USP em 2015, que tem como premissa esta 
integração, foi criada a disciplina Princípios 
do Desenvolvimento das Doenças, integran-
do conhecimentos das áreas de imunologia, 
patologia, microbiologia, biologia molecular, 
bioquímica e radiologia.

Objetivo
Apresentar a experiência de criação e 

aprimoramento de uma disciplina integra-
dora de conhecimentos básicos no cur-
so de Medicina, bem como os desafios e 
estratégias utilizadas.

Relato da Experiência
Na disciplina Princípios do Desenvolvi-

mento das Doenças, a integração entre os 
conhecimentos das áreas anteriormente 
citadas foram viabilizados através das se-
guintes estratégias:

1 – Organização temporal dos conteúdos 
– de forma independente em relação à área, 
os conteúdos foram organizados de forma a 
possibilitar maior conexão entre os mesmos 
e de forma que uma área pudesse aproveitar 
os conceitos prévios ministrados pelas ou-
tras para potencializar as suas aulas;

2 – “Grand Rounds” – ao longo dos 3 me-
ses de oferecimento da disciplina foram cria-
dos 7 Grand Rounds com duração de 4 horas 
cada. Para cada uma destas atividades teve 
como tema uma doença para a qual um caso 
clínico foi selecionado (por um médico da 
área específica). Após esta introdução clínica 
/ problematizada, os professores das áreas 
básicas fizeram breves intervenções apre-
sentando pontos dos mecanismos previa-
mente estudados que eram exemplificados 
nos casos em questão. Câncer de Mama foi 
um dos exemplos de aplicação: Após a apre-
sentação de um caso por um mastologista 
foram discutidos aspectos moleculares das 
neoplasias (pela biologia molecular), os me-
canismos de evasão do sistema imune pe-
los tumores (pela imunologia), os métodos 
diagnósticos por imagem aplicáveis (pela 
radiologia) e os aspectos morfológicos, de 
estadiamento e classificação do tumor (pela 
patologia). Após as intervenções básicas, foi 
feito o fechamento clínico do caso reforçan-
do a importância dos conceitos básicos na 
compreensão e manejo clínico do paciente.

3 – Congresso – Foi criado um congresso 
da disciplina, realizado nas últimas semanas 
da mesma. Para este evento os 180 alunos 

Multi, inter e transdisciplinaridade no ensino de graduação
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da turma foram divididos em 45 grupos de 4 
alunos. Cada grupo selecionou uma doença 
de uma lista fornecida pelos coordenadores 
e desenvolveu um pôster buscando integrar 
os conhecimentos básicos adquiridos na dis-
ciplina e contextualizados pelas doenças sele-
cionadas. De forma análoga ao Grand Round, 
os alunos foram estimulados a integrar os co-
nhecimentos para a compreensão da doença. 
O Congresso acontece durante todo o dia e é 
dividido em dois momentos: 1 - onde os alu-
nos apresentam seus trabalhos a uma banca 
de professores que avaliam os trabalhos es-
pecíficos; e 2 – onde 8 grupos são agrupados 
em uma sala (cada 1 responsável por um tipo 
de doença diferente: infecções bacterianas, 
infecções virais, neoplasia, doença vascular, 
doença metabólica, etc.) e apresentam e dis-
cutem seu trabalho com os demais grupos de 
forma que todos os alunos têm a oportunida-
de de discutir de forma integrada os diferen-
tes grupos de doenças disponibilizados.

Além destas, outras atividades integrativas 
incluíram: discussão integrada de autópsias 
em tempo real (incluindo especialmente as-
pectos patológicos e radiológicos), aulas 
práticas em laboratório e exercícios intra- e 
extra-classe.

Um dos desafios adicionais para a integra-
ção de conteúdos diz respeito a como estes 
conteúdos são avaliados, de forma a evitar 
que conhecimentos em uma área específica 
“compensem” deficiências em outras áreas. 
Na concepção da disciplina era nosso obje-
tivo que a integração e contextualização não 
nos impedisse de ter a certeza de que os 
alunos haviam adquirido os conhecimentos 
necessários em suas diferentes vertentes.

Para tanto a disciplina aplicou um siste-
ma de provas diferenciado que consistia em 
3 provas ao longo do curso que incluíam 
componentes de todas as áreas envolvidas. 
Cada uma destas provas foi dividida em 2 

componentes a saber: a) componente inte-
grado e b) questões independentes.

Para o componente integrado foram pro-
postos 2 a 3 casos clínicos a partir do qual, 
questões sobre aspectos básicos eram for-
muladas utilizando a doença em questão, 
ou sinais e sintomas ou ainda tratamentos 
aplicados. Desta forma, buscamos avaliar 
não apenas o conhecimento destes concei-
tos relevantes mas também a capacidade 
de integração e contextualização do aluno. 
Nestes casos, cada questão era identificada 
claramente com a área do conhecimento a 
que estava diretamente relacionada.

O componente de questões independen-
tes foi utilizado sempre que algum conceito 
relevante precisava ser cobrado mas não se 
encaixava adequadamente nos casos apre-
sentados. Nestas situações as questões fo-
ram apresentadas de forma individualizada 
(sem relação com questões de outras áreas) 
mas ainda assim de forma contextualizada – 
num caso clínico, num experimento ou numa 
situação prática – de forma alinhada aos ob-
jetivos da disciplina.

Os alunos recebiam notas para cada com-
ponente/área da disciplina e precisavam ob-
ter a nota mínima necessária em cada um 
destes componentes para a aprovação.

Uma observação interessante nesta expe-
riência que completa 3 anos em 2017 é que 
a integração é um processo complexo, que 
amadurece progressivamente com o maior 
envolvimento dos professores com os con-
teúdos e atividades de diferentes áreas, pos-
sibilitando a quebra de barreiras, o aprofun-
damento das conexões e consequentemente 
ampliando a visão integrada do aluno sobre 
os componentes desenvolvidos.

Palavras-chave: Integração. Medicina. 
Doenças.
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A Tecnologia Model Based Design Como 
Ferramenta Integradora do Conhecimento nas 
Graduação e Nas Atividades Extracurriculares de 

Cultura e Extensão da EESC-USP
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Luis Carlos Passarini

O Model Based Design (MBD ou projeto 
baseado em modelos) é uma tecnolo-

gia que está disponível para o engenheiro a 
fim de facilitar seu trabalho de análise e sín-
tese de sistemas muito complexos, que de-
mandam soluções abertas, mas que sejam 
otimizados nos quesitos performance e/ou 
economia de recursos e energia. Os produ-
tos tecnológicos tais como: motores de com-
bustão interna, autoveículos autônomos, 
foguetes reaproveitáveis, robôs bípedes, 
próteses de membros inferiores e superiores, 
entre outros, não podem ser resolvidos ade-
quadamente apenas com as teorias e ferra-
mentas convencionais. Eles só estão sendo 
compreendidos e solucionados graças à tec-
nologia MBD que demanda por profissionais 
capacitados e qualificados. Entretanto, es-
colher em que ponto na matriz curricular a 
ferramenta MDB deve ser introduzida para o 
aluno de graduação não é uma tarefa trivial. 
A esta dificuldade se somam a pouca dis-
ponibilidade de docentes que, na prática, ti-
veram experiência na solução de problemas 
que demandaram o uso do MBD e também a 
disponibilidade da ferramenta disponível na 
Instituição de Ensino Superior (IES). Este tra-
balho abrange as experiências realizadas na 
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) 
na atual fase de reforma curricular.

 Na EESC, o uso do MBD na graduação 
aconteceu precocemente, no final dos anos 
1990, dentro das equipes multidisciplinares 
de competições automobilísticas estudantis. 
Sem uma proposta pedagógica para guiar a 

iniciativa dos estudantes, a experiência serviu 
para resolver de imediato os problemas en-
frentados. Naquela época não se compreen-
deu bem nem se deu a devida importância 
para o que estava acontecendo e por out-
ro lado as atividades extracurriculares eram 
desprezadas pela maioria dos docentes da 
EESC. Muitos as criticavam abertamente e 
pouco faziam para ajudar aqueles que es-
tavam envolvidos nelas. Também não houve 
nenhum esforço pela Comissão de Gradu-
ação (CG) e pelas Comissões Coordenado-
ras de Curso (COCs) no sentido de viabilizar 
o ensino e uso do MDB na graduação por 
acreditar que este era uma ferramenta nobre 
destinada apenas à pesquisa e atividades de 
pós-graduação.

 Embora ainda pouco valorizadas e aprove-
itadas, as atividades extracurriculares contin-
uam sendo a oportunidade de se fazer a dif-
erença na formação do aluno de graduação 
por estes motivos: 1°: os grupos de trabalho 
são pequenos, portanto é mais fácil moni-
torar e controlar o processo de aprendiza-
gem; 2°: os estudantes passam bom tempo 
trabalhando em grupo o que cria mais laços 
de camaradagem e companheirismo; 3°: há 
maior flexibilidade na introdução de conteú-
dos; 4°: há menor formalidade na avaliação 
do desempenho do aluno, pois quem a faz 
de fato é o mercado de trabalho; 5°: sem a 
avaliação formal os alunos se sentem menos 
pressionados e ficam mais à vontade para 
tentar soluções inovadoras; 6°: os alunos tem 
maior flexibilidade de horários e podem ad-

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem
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equar o ritmo dos estudos conforme as suas 
necessidades; 7°: apesar dessa flexibilidade, 
a responsabilidade deles aumenta porque 
há metas e prazos bem definidos que de-
vem ser cumpridos e; 8°: o contato com 
problemas concretos do dia a dia estimula 
os estudantes a buscar soluções nas empre-
sas por meio de visitas técnicas, nas bases 
de conhecimento, nas revistas especializadas 
e fóruns de discussão. Apenas uma iniciação 
científica ou um estágio profissional poderi-
am trazer bagagem similar.

 No mundo globalizado e altamente com-
petitivo, o uso da tecnologia MDB tornou-se 
fundamental na elaboração de novas ideias 
e produtos. Levar esta tecnologia no ensi-
no de graduação, por meio das atividades 
extra-curriculares estudantis oferece aos 
alunos uma oportunidade de se capacitar, 
de gerar competência de saber e de se dif-
erenciar dos demais. A experiência de anos 
mostrou que os estudantes que fazem con-
tato com o MBD nas equipes de trabalho 
extracurricular adquiriram, além do conhe-
cimentos teórico e prático do uso da ferra-
menta, uma mentalidade mais participativa e 
maior base argumentativa e, portanto, foram 
melhor preparados, se apresentaram melhor 
e tiveram melhor desempenho no mercado 
de trabalho.

 Este sucesso finalmente despertou o inter-
esse da CG da EESC que se inspirou no forma-
to desempenhado nas atividades extracur-
riculares e propôs em 2013 um laboratório 
piloto de ensino integrado multidisciplinar, 
denominado InteGrad. Há muito do que se 
falar do InteGrad e isto faria fugir do esco-
po deste trabalho. Porém, há de se destacar 
uma grande vantagem das atividades extra-
curriculares sobre as outras iniciativas pro-

movidas pela IES que é o custo das licenças 
de software. No exterior (EUA e alguns países 
da Europa) são fornecidos descontos de 50% 
na compra de hardware e software dentro 
da e para a IES. No Brasil, há muitas dificul-
dades na obtenção de licenças acadêmicas 
pois o preço pago pelos software e hardware 
é o mesmo pago pela indústria que o utiliza 
para gerar lucro. Outra complicação é que os 
softwares são vendidos sem suporte a trein-
amento, o que reivindica um custo adicional. 
Através das atividades extracurriculares os 
estudantes conseguem negociar condições 
bem mais vantajosas, embora o número de 
licenças seja reduzidíssimo chegando no 
minimamente suficiente para os estudantes 
fazerem seus projetos.

 Pelos motivos supracitados, a tecnologia 
MDB é fundamental na formação dos engen-
heiros. As atividades extracurriculares ainda 
são a melhor opção visto a relativa facilidade 
de acesso aos softwares e treinamentos ne-
les. Sendo assim, sugere-se que quais tais 
tarefas deveriam ser alvo de maiores aval-
iação e orientação pedagógicas que estim-
ulassem os docentes a usar de maneira mais 
efetiva as atividades extracurriculares para 
promover o aprendizado do MDB. Outra 
sugestão pertinente é que a IES desenvolva 
estratégias de negociação a fim de facilitar a 
entrada de ferramentas baseadas em MBD 
na graduação, melhorando o acesso a esta 
tecnologia para aqueles alunos que não tem 
oportunidade e/ou interesse de envolvimen-
to em atividades extracurriculares.

Palavras-chave: competência de saber. 
projeto baseado em modelos. trabalho em 
grupo
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Metodologia Ativa Usando a Plataforma 
e-disciplinas da USP no Ensino de Conversão 

Eletromecânica de Energia
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Elmer Pablo Tito Cari

I. Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é uso 
da Plataforma e-disciplinas como ferra-

menta para aprendizado ativa da disciplina de 
Conversão Eletromecânica de Energia.

II. Descrição do Projeto
A plataforma do “e-disciplina” é um ambi-

ente virtual disponibilizado pela USP (antigo 
Moodle STOA) que pode auxiliar ao professor 
a tornar as disciplinas ativas onde o estudante 
toma um papel principal de seu aprendizado 
e não apenas um receptor de conhecimento.

Infelizmente, devido ao desconhecimento, 
à falta de treinamento do uso desta ferramen-
ta e à dificuldade para seu uso (em caso de 
novos usuários), uma porcentagem pequena 
de professores aproveita esta plataforma. 
Mesmo em usuários desta plataforma, seu 
principal uso é apenas para depositar material 
desperdiçando seu potencial.

Na disciplina são abordados conceitos teóricos 
de campos magnéticos e máquinas de corrente 
continua. Por esse motivo foi proposto aos estu-
dantes um projeto de disciplina para construção 
de um protótipo de um motor de corrente con-
tínua, um gerador de corrente contínua ou uma 
bobina de Tesla. Este projeto foi gerenciado no 
moodle. Além disso, foram feitas atividades aval-
iativas com pontos extras, material complemen-
tar, enquetes e fóruns de noticias.

III. Metodologia
a) Projeto de disciplina: No total foram 60 

estudantes e foram formados 21 grupos na 
plataforma e-disciplinas de dois e três estu-

dantes. Foi incluído um fórum de discussão 
no qual cada grupo podia fazer perguntas 
pedindo orientação sobre o projeto. Todos 
os grupos podiam interagir dependendo da 
questão feita. Foi colocado um desafio em 
cada projeto. No caso do motor, o desafio foi 
obter a maior velocidade possível. No caso 
do gerador, a maior tensão gerada possível 
e no caso da bobina de tesla, a maior tensão 
possível. Inicialmente foi orientado a fazer 
toda a construção de todos os elementos 
que usassem e não usar nada pronto. En-
tretanto, no final foi avaliado principalmente 
o princípio de funcionamento e as ideias. O 
projeto feito em duas fases. Na primeira fase, 
cada grupo tinha que escolher um tema e 
apresentar os elementos necessários para 
fazer o projeto e resumir como pensava ser 
feito o projeto. Na segunda fase, cada grupo 
fez uma apresentação oral do projeto em 5 
minutos e entrar um relatório via Moodle. O 
acompanhamento para realizar os projetos 
foi feito por parte do monitor da disciplina.

b) Atividades avaliativas com pontos ex-
tras: após cada semana, além de exercícios 
propostos, era deixado um APS (atividade 
de pesquisa supervisionada) na plataforma 
e-disciplinas que consistia na resolução de um 
único exercício da semana anterior que tinha 
um valor simbólico de 0,2 pontos na prova. 

c) Material Complementar: ao longo do 
semestre foram incluídos no Moodle USP 
diversos materiais complementares como 
vídeos didáticos sobre algum tópico abor-
dado na aula, lista de exercícios, provas 
anteriores, manuais. 
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d) Enquetes: Inicialmente foi feito uma en-
quete escrita onde os estudantes relataram 
algumas características/exemplo do melhor e 
pior professor que tiveram até o momento. No 
final do semestre foi feito outra enquete para 
o estudante avaliar o desempenho do docente 
em relação a: domínio do tema, didática, relacio-
namento professor-aluno, compromisso com o 
aprendizado, pontualidade, coerência das aval-
iações, projeto de disciplina, visita Técnica real-
izada e palestra de experiência profissional.

IV. Resultados
Em relação ao projeto de disciplina: Os es-

tudantes conseguiram desenvolver o projeto 
da disciplina e a plataforma e-disciplina foi 
fundamental para acompanhamento do pro-
jeto através de fóruns de discussões e tirar 
dúvidas em cada fase do projeto.

Em relação às atividades avaliativas com 
pontos extras: houve uma participação mas-
siva dos estudantes em torno de 80-90%.

Em relação ao material complementar, 
usando a plataforma da e-disciplinas, auxil-
iou muito para incluir material adicional tais 
como links de vídeos sobre cada específico 
tópico e também sobre o projeto da disci-
plina, bem como listas de exercícios, etc. 

Em relação às enquetes, o Moodle foi fun-
damental para aplicar este tipo de questões 
que serve como realimentação para saber o 
parecer dos estudantes em relação à matéria 
e a como foi desenvolvido.

Em todas estas etapas, a ajuda do monitor 
da disciplina foi fundamental e necessária. 
Como foram feitas muitas atividades, o mon-
itor acabou auxiliando aos estudantes mais 
de perto na realização do projeto.

V. Conclusões
Foi verificado que a utilização de alguns 

recursos da plataforma e-disciplinas da USP 
melhorou no aprendizado dos estudantes. 
Houve grande motivação dos estudantes 
devido ao uso da plataforma e-disciplinas 
tornando o aprendizado dos estudantes mais 
ativo. As principais ferramentas que trouxe o 
maior aprendizado nesta experiência foram o 
uso dos fóruns de discussão/notícias e as en-
quetes. Também para a prova de recuperação, 
o uso do moodle foi muito adequado. Desde 
que todo o material disponibilizado exercícios 
foi incorporado na plataforma, o estudante 
foi forçado a resolver grande parte dos exer-
cícios antes de vir na recuperação (avaliação 
de 20%). Após a prova final (avaliação de 80%) 
foi verificado que a porcentagem de pessoas 
que reprovaram diminui a apenas aqueles 
que de fato não tinham interesse na matéria 
em torno de 4%. Este mesmo resultado foi 
encontrado em outras disciplinas que tam-
bém usei esta tática para recuperação.

Algumas dificuldades encontradas que 
se espera melhorar nos próximos anos es-
tão relacionadas ao maior esforço por parte 
dos estudantes nesta disciplina que algumas 
vezes se queixaram.

Como continuidade deste trabalho, espe-
ra-se usar outros recursos do moodle como 
o uso de programas especializados (Phyton) 
a fim de fazer avaliações pós-aula e exer-
cícios interativos. Espera-se também usar 
enquetes durante o semestre para adaptar o 
avanço da disciplina com o ritmo de apren-
dizado do estudante.

VI. Bibliografia
Sérgio R. Muniz, “Palesta de Metodologias 

Ativas” 2° Congresso de Graduação da USP.

Palavras-chave: metodologia. ativa. moodle



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 46

Sala de Aula Invertida para Aprendizado Circular 
em Engenharias

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Bruno de Carvalho Albertini e Regina Melo Silveira

1. Objetivos

As pesquisas pedagógicas em métodos 
de ensino tem focado os esforços 

em EAD (ensino a distância) e o método con-
hecido como sala de aula invertida (do in-
glês, flipped classroom)[1]. Este último visa a 
melhor utilização de mídias com maior aceit-
ação pela geração de millennials, mudando o 
foco do ensino da aula para o estudante [2]. 
Apesar de aceitar outras mídias, o presente 
trabalho está baseado em vídeos a serem as-
sistidos antes da aula presencial.

No ensino em engenharia, aulas inver-
tidas tendem a funcionar bem em discipli-
nas teóricas, mas não surtem bons resulta-
dos em disciplinas com componente prático 
[2,3]. Este problema é comumente atribuído 
a ineficácia de aprendizado da componen-
te prática e a dificuldade de compreensão 
do mapeamento entre a solução teórica e o 
mundo real [4].

O presente trabalho compartilha as ex-
periências preliminares dos autores em 
relação ao vídeo pré-aula e sua utilização em 
sala de aula, em uma disciplina de engenha-
ria teórica, mas com componente prático e 
pré-requisito para disciplinas de laboratório.

2. Metodologia
A disciplina escolhida foi a disciplina de 

Sistemas Digitais I. A escolha foi determina-
da pelos seguintes aspectos: a obrigatorie-
dade da mesma para todas as ênfases de en-
genharia de eletricidade e de computação; 
possuir componente prática no formato de 
descrições de hardware em linguagens es-
pecíficas; e ser pré-requisito para duas dis-
ciplinas de laboratório (conteúdo somente 

prático). Além disso, a disciplina é consid-
erada introdutória pois está inserida no se-
gundo ou quarto semestre (dependendo do 
curso), facilitando a aplicação do método.

Os vídeos foram gravados utilizando o es-
túdio disponibilizado pela PRP (Pró Reitoria 
de Graduação), com a contribuição de dois 
estagiários por parte do departamento. O 
formato escolhido foi inspirado no TED Talks 
(https://www.ted.com), onde vídeos curtos 
sobre determinado assunto mostram a ideia 
principal por trás de um conceito. A propos-
ta do trabalho convergiu para vídeos mui-
to curtos (média de 4 minutos), explicando 
somente um conceito isolado da disciplina. 
Pretende-se com esta média de duração, at-
rair os alunos nos momentos em que há dis-
ponibilidade imediata de tempo (e.g. duran-
te o transporte para a universidade, em um 
intervalo de aulas, etc). Foram gerados 68 
vídeos que foram cadastrados e armazena-
dos na plataforma e-Aulas , que é o portal de 
vídeo-aulas da USP. 

A associação do vídeo em sala de aula 
foi realizada utilizando a abordagem de 
aprendizado circular [5], onde um conceito 
é abordado múltiplas vezes, com níveis de 
profundidade cada vez mais complexos. É 
recomendado que o professor comece a aula 
com um exercício simples, preferencialmente 
em mídia física (quadro negro), que os alunos 
consigam resolver sem ajuda, além do vídeo 
previamente assistido. Prossegue-se com 
exercícios mais complexos, que introduzam 
conceitos avançados ou difíceis de serem 
abordados em vídeo. Tais exercícios têm a fi-
nalidade de provocar a curiosidade do aluno 
para o conteúdo abordado naquele nível 
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de complexidade, permitindo que, duran-
te a solução, o professor explique o conteú-
do novamente, com os conceitos avançados.

3. Resultados
A ideia foi materializada dividindo a dis-

ciplina em conceitos básicos. As 26 aulas 
presenciais foram divididas em 68 conceitos 
básicos, cada um relacionado com o conteú-
do ministrado em sala. Os conteúdos foram 
priorizados pelos professores, em ordem de-
crescente de dificuldade (baseada somente 
na experiência anterior dos professores). Para 
cada aula, foram gerados um conjunto con-
tendo: uma descrição básica do objetivo do 
vídeo e o conceito abordado; um roteiro de 
gravação, contendo uma transcrição verbal 
para suportar o ator (professor voluntário), 
instruções de marcação para o operador de 
câmera e para o editor; e um conjunto de 
slides relacionados. A proporção de gravação 
foi em torno de 30:1 (cada 30 minutos grava-
dos geraram 1 minuto de vídeo finalizado). 

Através do e-Aulas é possível verificar os 
dados de acessos aos vídeos. Estes dados 
demonstram que os vídeos tiveram maior 
acesso nos dias anteriores as provas, o que 
permiti verificar que serviram de material de 
suporte para o estudo do aluno.

Os vídeos tiveram uma boa aceitação pelo 
público alvo. Em sala, foi possível aplicar os 
métodos descritos, com resultados interes-
santes do ponto de vista pedagógico. Qual-
itativamente, houve um retorno positivo por 
parte dos alunos.

4. Conclusão
Neste trabalho, mostramos que é possível 

a associação de sala de aula invertida em 
disciplinas de engenharia com componente 
prático. A adoção de vídeos curtos, associa-
dos ao ensino circular conseguiu atrair os 
alunos, minimizando o número dos alunos 
que não haviam assistido o vídeo antes da 
aula. A experiência convergiu para um for-
mato e método específico.

Pretende-se continuar a aplicação do mét-
odo para melhorar as métricas quantitativas, 
reaplicando em diferentes semestres e es-
tendendo-o para mais turmas da disciplina. 
Também planejamos a adoção do mesmo 
método em disciplinas de software, onde a 
componente prática está em programas de 
computador, o que torna a abstração difer-
ente das disciplinas de hardware.
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Projeto Mecânico como Disciplina
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Carlos Alberto Fortulan e Benedito de Moraes Purquerio

1. Introdução

O processo de projeto mecânico ex-
ige pensamento criativo e inovador, 

busca de soluções no mercado e em pat-
entes, aplicação da ciência/tecnologia, ética 
profissional, política, design e arte. É uma 
atividade muldisciplinar altamente interati-
va e iterativa e que requer constantes tom-
adas de decisões [1]. Na prática da profis-
são de engenharia mecânica, os aspectos 
fundamentais são a concepção e o projeto 
de sistemas, adicionados da preparação e 
instrução para que profissionais treinados 
façam as atividades de construção, oper-
ação e sustentação [2]. 

 
2. Objetivos

A disciplina Projeto Mecânico (SEM 0347) 
busca desenvolver a filosofia do projeto 
mecânico em máquinas, consolidada pela 
execução de um projeto como “estudo de 
caso”. 

 
3. Descrição do Projeto

A disciplina está fundamentada no desenvolvi-
mento do projeto de um equipamento, definido 
no início do curso, de proposição da disciplina ou 
de interesse do aluno. Considera a utilização das 
normas relacionadas; sensibiliza e trata como es-
tratégias a necessidade de coletar, relacionar e di-
fundir as informações tecnológicas, concorrência 
comercial e ambiental; desperta o Conhecimento 
da Propriedade Intelectual como proteção e pro-
moção industrial; atenta para as Noções da Se-
gurança e proteção ao usuário (NR12); sensibiliza 
sobre a importância da criatividade, design, er-
gonomia, inovação e competitividade e; informa 
sobre máquinas e sistemas, conceitos de tribolo-
gia, materiais e acionamento. 

4. Metodologia
O curso é divido igualmente em aulas 

teóricas e práticas. As aulas teóricas, tem 
uma parte inicial expositiva que é seguida 
de resolução de desafios genéricos e/ou co-
muns aos projetos com a cooperação dos 
demais alunos, e conta com pelo menos um 
palestrante externo para versar sobre temáti-
ca de interesse. Nas aulas práticas, ocorre a 
expansão do assunto para o projeto espe-
cífico em que o aluno tem independência 
de ação: com assistência da disciplina, au-
tonomamente ou em cooperação. No decor-
rer do curso são desenvolvidos os projetos 
informacional, conceitual e de descontinui-
dade, o protótipo digital e a documentação. 
Na primeira metade do curso, ocorrem bus-
cas assistidas e livres das informações em 
referências bibliográficas (estado da arte) e 
em patentes (estado da técnica), nesta fase 
o aluno desenvolve o projeto à mão livre, 
do esboço ao croqui, e progressivamente 
propõe soluções, toma decisões estrutura-
das e colaborativas e desenvolve o conceito. 
Já na segunda metade do curso se dimen-
siona os sistemas e componentes, realiza os 
desenhos digitais e finaliza com um memo-
rial descritivo e projeto mecânico do equi-
pamento. Quanto detectado grau inovativo 
ao projeto, é oferecido ao aluno a possibili-
dade e o apoio para solicitação de depósito 
de patente, bem como, o incentivo ao em-
preendedorismo.

 
5. Resultados 

Muitos destes projetos, ao longo dos últi-
mos anos, além da formação do profissional, 
evoluíram para patentes (7), desenvolvimen-
to tecnológico e acadêmico (8 mestrados, 
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4 doutorados, 5 iniciações científicas) e 
spin off (1). Como exemplos: cadeira de ro-
das servo controla, BR 10 2014 012646-5; 
máquina geradora de esferas cerâmicas, BR 
10 2015 0006383-0; mini moinho vibratório, 
BR 10 2012 027129-0 e prensa isostáti-
ca de vasos gêmeos, doi: 10.1590/S0366-
69132014000200006.

 
6. Conclusões 

No processo do projeto, as atividades 
necessárias são difíceis de serem desenvolvi-
das simultaneamente em uma só disciplina, 
o que exige o regaste de conhecimento já 
adquiridos em outras disciplinas, bem como, 
o desenvolvimento em ações independentes. 
O presente modelo de disciplina conjuga a 

teoria com a pratica onde se procura motivar 
o aluno, inclusive ao empreendedorismo, ao 
desenvolver um projeto estruturado em uma 
sequência planejada de ações aplicando 
uma morfologia muito próxima ao desejável 
no mercado de trabalho.

 
7. Referências Bibliográficas
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Introdução

A disciplina SEP0171, oferecida pelo De-
partamento de Engenharia de Produção 

da EESC, visa fornecer uma formação básica 
em gerenciamento de projetos para alunos 
das várias modalidades de engenharia. Desde 
2014 a equipe de professores introduziu o uso 
de material instrucional na forma de vídeo. O 
diferencial neste caso foi o uso de vídeos di-
sponíveis na plataforma do tipo MOOC, mais 
especificamente na plataforma Veduca. 

Proposta
O massive open online course (MOOC) so-

bre gerenciamento de projetos da plataforma 
Veduca possui 45 horas de vídeo, organizados 
em 11 aulas, subdivididas em partes que variam 
entre 10 e 20 minutos (Veduca, 2013; Veduca, 
2017). Elas podem ser acessadas gratuitamente 
a partir de um cadastro realizado no site, por 
qualquer interessado no tema. 

Uma parte destes vídeos é selecionada pelos 
professores e indicada aos alunos dentro do am-
biente de aprendizagem na plataforma Moodle. 
Os alunos consultam a programação das aulas e 
se preparam com o auxílio deste material, elimi-
nando a necessidade de aula teórica. 

A carga horária das disciplinas é de 3 crédi-
tos e as aulas semanais ininterruptas são or-
ganizadas da seguinte maneira: Avaliação 
formativa inicial (15 – 20 minutos iniciais); 
Espaço para eliminação de dúvidas surgidas 
nos testes ou trazidas pelos alunos em sala de 
aulas. (até 15 minutos); Execução do projeto 
(aproximadamente 2,5 horas). Nesta dinâmica 

inverte-se o conceito tradicional. A presença 
do professor passa a se dar na discussão da 
aplicação do conteúdo e não mais na repro-
dução ou apresentação do conteúdo.

Neste artigo apresenta-se a avaliação final 
realizada por uma turma do primeiro semes-
tre de 2016. Este oferecimento teve um caráter 
especial por ser uma turma adicional, conten-
do formandos de diversas modalidades de en-
genharia. Alunos de engenharia de produção, 
aeronáutica, elétrica, mecânica e 5 intercambis-
tas. O resultado foi avaliado por questionário 
simples no Google Form, preparado pelo do-
cente, e aplicado pela internet, contendo per-
guntas múltipla escolha com escala entre 1 e 5. 
A compilação dos resultados está na tabela 1. 

Tabela 1 – Média de 14 respondentes so-
bre perguntas de múltipla escolha.

Questão Média 
Turma 01 2016
O objetivo da disciplina é estimulante e 

necessário para a minha formação 4,62
O conteúdo apresentado é suficiente e co-

erente com o objetivo proposto. 4,38
Eu me senti estimulado em participar das 

aulas. 4,08
O equilíbrio entre teoria e prática foi ade-

quado. 4,23
O planejamento foi seguido e atualizado. 4,85
O professor foi pontual e assíduo. 4,85
O uso dos vídeos auxiliou o meu apren-

dizado 4,31
Os alunos participaram das discussões du-

rante as aulas expositivas 4,00
Os alunos foram pontuais e assíduos. 4,08

Plataformas de MOOC para melhoria do ensino 
em cursos presenciais: o caso das disciplinas de 

gestão de projetos da EESC
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo
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Os alunos dedicaram-se às atividades e 
tarefas propostas pelo professor 4,38

O material didático está adequado ao ob-
jetivo e conteúdo do curso. 4,15

Caso eu tenha que preparar um Plano de 
um projeto, eu me sinto hoje preparado para 
enfrentá-lo. 4,08

Eu prefiro a aula expositiva do conteúdo 
do que os vídeos 1,77

O sistema de avalição é coerente com o 
conteúdo. 4,54

O sistema de avaliação é justo com os alunos 4,38
Algumas manifestações colhidas com a 

pergunta “Cite os aspectos que você consid-
era positivos” são:

● Avaliações semanais e entregas semanais
● Achei sensacional e gostaria que houves-

sem em outras disciplinas. As provinhas sem-
anais estimulam o estudo e ajudam a sedi-
mentar o conhecimento, é um sistema muito 
mais eficiente que o “”decoreba”” de fim de 
semestre. E as vídeo-aulas contribuem muito 
mais, na minha opinião, do que uma aula ex-
positiva. A aula presencial com intuito de ti-
rar dúvidas expor conceitos mais complexos 
continua sendo uma proposta válida

● Muito interessante a dinâmica das vid-
eo-aulas e também os trabalhos propostos, 
sendo gradativamente implementados os 
conceitos nesse único trabalho

● Também foi possível enxergar que cada 
conceito depende do outro, permitindo uma 
visão integrada entre as partes de projeto

● Interessante também entender que no 
final do curso a própria técnica de gerenci-
amento de projeto aprendida se mostra ine-
ficiente em algumas situações, exibindo suas 
restrições e limitações, dando uma visão real 
de gerenciamento de projeto

● As provinhas são em si suficientes para 
testar o conhecimento dos alunos, já que 
aprende-se gradativamente cada assunto

● Fazer os trabalhos durante a aula
● Gosto do esquema de ver vídeos em 

casa e fazer prova em sala 

● Aulas teóricas em vídeo
● Quantidade alta de práticas
● Bom nível de complexidade, com exem-

plos reais
● Gostei do sistema de avaliação e das au-

las praticas
● A preocupação do professor em nos 

transmitir os conhecimentos e garantir que 
entendessemos durante as aulas, também 
momentos como estes, feedbacks aos alunos 
e também dos alunos.

Conclusões finais
 A introdução de vídeos pode ser consid-

erada positiva. Os alunos que se engajam 
com a proposta e se comprometem con-
seguem um aprendizado mais profundo e 
prazeroso. 

 O esforço é mais agradável em função da 
eliminação do caráter expositivo, maior enga-
jamento com o projeto e maior interação com 
os colegas e docentes. Nesta estratégia o alu-
no ganha autonomia e flexibilidade para pro-
gramar o seu trabalho. A equipe pode ditar o 
seu próprio ritmo, escolhendo os momentos de 
pausa para fisiológicas e água. 

 A associação deste esforço com a utilização 
de plataformas do tipo MOOC estende ainda 
mais o impacto da atividade docente e a con-
tribuição da USP para com a sociedade. Neste 
caso específico, por exemplo, além da melhoria 
dos cursos de graduação da unidade, a iniciativa 
permitiu a capacitação de inúmeros profission-
ais que dominam o idioma português e podem 
acessar os vídeos gratuitamente na internet.

 Veduca. Lançamento dos primeiros MOOCs 
de professores da USP com Veduca. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=Step-
sP1vlUw. Consultado em abril de 2017.

 Veduca. Disponível em: http://veduca.org/p/
gestao-de-projetos. Consultado em abril de 2017.

Palavras-chave: Gerenciamento de proje-
to, video aulas. MOOC
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Objectives

In the traditional teaching, the subjects 
are treated sequentially, students work 

passively and individually and their perfor-
mance are evaluated by tests that measure 
over skills to memorize formulas and proce-
dures and the course syllabus presents the 
topics in a sequential and compartmental-
ized way and its contents are transmitted in 
a sealed manner, leaving students to search 
for integration and meaning in their works at 
the end of the course, when they exist (Ri-
beiro, 2005; Lord and Camacho, 2007). The 
PBL approach, on the other hand, starts from 
a real problem or by identifying a real prob-
lem to motivate and lead to knowledge. The 
implementation of a PBL approach involves 
institutional commitment and collides with 
the complex institutional structure and re-
sistance of lecturers to pedagogical chang-
es and the inadequacy of the educational 
background of the students used to years of 
study in the traditional method. 

The proposal presented here which is based 
on the creation of an integrating course called 
Engineering Designs Laboratory linked to the 
Baja SAE-EESC USP Project, offer a way to 
minimize the difficulties of PBL implementa-
tion. This Baja Project, which involves design, 
construction and improvement of a competi-
tion vehicle with standards established by the 
BAJA-SAE, provides the problem cases which 
allow the natural application of the new meth-
odology gradually and spontaneously, from a 
buy-in of some lecturers and optionally for 
the students enrolled in other courses. The 
problems are raised from the BAJA-SAE race 

car developed by the EESC USP BAJA Team, 
organized as a small business, which acts as 
an aggregating element.

Project Description 
The integrating course Engineering Proj-

ects Laboratory is offered by the EESC. En-
rollment in this course is made available to all 
students committed or involved with projects 
related to the BAJA SAE. The faculty mem-
bers supervising these projects are lecturers 
of the Electrical and Computer Engineering, 
Mechanical Engineering, Mechatronics Engi-
neering courses. The course is ministered in 
an equipped laboratory with suitable space 
for work groups, meetings and seminars. The 
activities consist of discussion and supervi-
sion of projects every week and, when nec-
essary, workshops are organized and experts 
are invited to give seminars.

The BAJA SAE competitions promotes 
benchmarking of projects. It brings together 
students of various courses of EESC-USP and 
is organized as a small business with admin-
istrative and execution positions, ensuring 
better performance in the areas of manage-
ment, administration, design and execution. 
To remain competitive, it demands efficient 
solutions for mechanical and electrical de-
sign, precision manufacturing, and use of 
new materials and devices.

Methodology
Ten problems were selected in meetings 

with the actual BAJA-SAE team. The selected 
projects were (a) engine rotation measure-
ment, (b) fuel level measurement, (c) mo-

Designing an Engineering Laboratory Course for 
Problem Based Learning
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tor starting via chokes, (d) brake force dis-
tribution, (e) data telemetry-development 
of communication protocols, (f) vehicle ve-
locity measurement, (g) utilization of GPS, 
(h) odometer implementation, (i) engine oil 
temperature measurement and ( j) structural 
stresses measurement.

The requirements for the development of 
projects were guided by the rules of the BAJA 
SAE Project and limitations of cost, space, 
weight, robustness to vibration and ease of 
maintenance. In a second phase, in the con-
text of the Engineering Designs Laboratory 
news problems where introduced.

Students Assessment
The assessment is based on the student’s 

participation in assigned projects, discus-
sions and seminars and for which indicators 
proposed by the participants and the teach-
ing staff. A self-assessment procedure is also 
included.

Course Assessment 
The assessment of the effectiveness of the 

Engineering Projects Laboratory course con-
tains three components. The first concerns 
the improvement of the academic perfor-
mance of students participating in the proj-
ects, and can be accounted for at the end of 
each school year. The second concerns the 
performance improvement of the BAJA SAE 
Team during the competitions every year. 
The third uses open questionnaires answered 
by the students and teaching staff every ac-
ademic semester.

Results
In a first phase, the BAJA projects were 

offered as optional in the courses Electron-
ic Instrumentation I, Laboratory of Electronic 
Circuits and Transducers. The projects were 
distributed among 8 groups with a total of 
20 students. There was a great engagement 

resulting in very good evaluations.
 In a second phase, the number of stu-

dents enrolled in the Electronic Instrumen-
tation II course increased by 50%. The BAJA 
projects were distributed among 8 groups 
and the engagement has been very good. 
The course Engineering Design Laboratory 
included problems not introduced before. 
Consistent results will be possible by the end 
of this semester. 

Conclusion
The PBL implementation presented brings 

a number of benefits which follows:
a) The possibility of immediate and con-

tinued interaction among the participants of 
the projects.

b) Real interdisciplinary problems can be 
addressed.

d) Flexibility to incorporate interested fac-
ulty members or the other way around.

f) Maintain students in projects even after 
the end of the courses in which the projects 
were initially addressed.

g) Motivate the engagement of students 
in the BAJA Team or in other existing teams 
or even the formation of new automotive or 
robotics competition teams
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Existem atualmente diversos modelos edu-
cacionais, cada um com suas característi-

cas específicas, com pontos fortes e fracos, 
porém nenhum modelo consegue por si só 
cobrir todos os aspectos envolvidos na for-
mação superior em saúde. 

Objetivo
Desenvolver um método que estimule 

aprendizagem significativa com participação 
ativa, reflexão e análise crítica dos alunos 
para resolver problemas, usando recursos 
específicos da plataforma Inovalab MedUSP. 

Descrição 
O projeto reuniu as principais característi-

cas de 5 modelos educacionais (Aprendiza-
gem Estruturada, PBL, TBL, Aprendizagem 
Significativa e Aprendizagem Baseada em 
Projetos) para criar um modelo que fomen-
ta a interação e reflexão (educação interati-
va) dos alunos e pesquisas para formulação 
de soluções a problemas, por meio da inte-
gração de diferentes conhecimentos (meta-
cognição) e, em grupo (TBL). 

Método 
Os conteúdos do curso foram agrupa-

dos em 4 Blocos Temáticos, e os materiais 
disponibilizados de forma estruturada em 
quantidades compatíveis para aprendiza-
gem em 2 semanas, por Bloco, complemen-
tado por 2 webreuniões. O curso iniciou por 
aula presencial de abertura. Foi estabelecida 
regra de participação de 1 vez por semana 

nos votador de dúvidas, votador de opinião 
por categoria e Fórum de contribuição de 
conteúdos. Para facilitar o acompanhamen-
to transversal das atividades específicas nos 
4 grupos, foi instituído o envio semanal de 
eNotícias, síntese com seleção de 6 aspectos 
mais relevantes. Entre as obrigações dos alunos, 
foram estabelecidos o envio de 3 sínteses in-
dividuais, no início do curso (da apresentação 
magna), no encerramento da aprendizagem 
temática estruturada (final de 3ª semana) e no 
fechamento do curso (na 8ª semana). Foram 
definidas indicações de 3 responsáveis em cada 
grupo (redator, relator e debatedor) para elab-
oração de uma apresentação com os conteú-
dos significativos dos Blocos (ePoster). A elabo-
ração de solução para o problema mais votado 
foi feita pelos grupos responsáveis, e a solução 
foi disponibilizada para avaliação individual por 
todos os alunos por meio de formulário espe-
cífico de avaliação. Na última fase do curso, foi 
realizada atividade presencial de encerramento 
com debate e elaboração de consenso geral.

Resultados
Foi criada uma sistemática que foi utilizado 

no curso de Telemedicina de Pós-Graduação, 
com duração de 8 semanas (8 créditos) e 94 
alunos, usando a plataforma Inovalab Me-
dUSP como recurso de apoio. As 6 fases da 
sistemática e respectivos percentuais de du-
ração, foram: (1) – Abertura e Familiarização 
(10%); (2) Aprendizagem Estruturada Temáti-
ca (25%); (3) Identificação de Pontos Signifi-
cativos, elaboração de ePoster, formulação de 

Aplicação Modelo de Educação Interativa 
Metacognitiva (ABPSP) por meio da Plataforma 

Inovalab MedUSP
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Chao Lung Wen e Maíra Lie Chao
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 55

3 perguntas e 3 problemas (15%); (4) apren-
dizagem transversal ampliada entre eixos 
temáticos e votação do problema mais rele-
vante de cada grupo (25%); (5) elaboração de 
soluções para problemas (15%); (6) – análise 
críticas individual e consenso de geral (10%).

O curso foi realizado em formato híbrido, 
iniciando por aula presencial de abertura di-
vido em: (a) 90 minutos de apresentação de 
dinâmica do curso e familiarização com os 
recursos da plataforma; (b) 30 minutos de 
intervalo e; (c) 4 blocos interativos formados 
por 20 minutos de apresentação e 10 minu-
tos de interação baseadas nas perguntas mais 
votadas. As atividades foram disponibilizadas 
na plataforma e os alunos tiveram 4 dias para 
reverem, fazerem a reflexão, e enviarem uma 
síntese de 500 palavras. Na 2ª fase, os estudos 
foram feitos pelos 4 grupos de forma con-
comitante durante 2 semanas, complemen-
tados por 1 webreunião de 50 minutos, ao 
final de cada semana, obrigatória para todos 
os alunos, usando como pauta, as 2 pergun-
tas mais votadas de cada grupo. Na 3ª fase, 
foram indicados em cada grupo um relator, 
um revisor e um debatedor para elaboração 
de ePoster com 15 slides, com os aspectos 
mais relevantes do bloco, acompanhados de 
3 perguntas mais frequentes e 3 potenciais 
problemas a serem resolvidos, finalizados por 
uma webconferência. Na 4º fase, com duração 
de 2 semanas, todos os alunos acessaram as 
apresentações sínteses dos 3 outros grupos 
(Aprendizagem Significativa Transversal) e 
votaram para selecionar o problema mais rel-
evante de cada grupo, finalizado pela última 
webconferência. Na 5ª fase, cada grupo foi 
responsável pela elaboração de proposta de 
solução e disponibilização na plataforma. Na 
6ª fase, todos alunos fizeram avaliação crítica, 
individual de cada uma das 4 soluções, envi-
aram uma síntese geral e participaram de aula 
presencial de encerramento, subdividido em 
período de construção de consenso e partici-

pação em enquete do curso.
 O curso foi gerenciado por 1 docente que 

assumiu as funções de Debatedor/ Revisor 
dos conteúdos produzidos coletivamente e 
coach comportamental (acompanhamento 
de cumprimento de metas), 1 profissional de 
educomunicação que interagiu com 2 alunos 
voluntários do curso (editores temáticos) e 2 
profissionais de TI para produção de relatórios.

Conclusão
Foi possível cria um modelo de apren-

dizagem usando plataforma educacional 
para realizar um curso, em formato híbrido, 
integrando características de 5 modelos ed-
ucacionais para promover a Aprendizagem 
Baseada em Projetos de Soluções de Prob-
lemas (ABPSP), e aplicar num curso com uma 
equipe reduzida, como uma estratégia para 
potencializar a educação apoiada em tecno-
logia.
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Objetivos

Trata-se da organização de um Laboratório de 
Prática Profissional (LPP) sobre Dengue, Chi-

kungunya e Zika Vírus no Ensino de Graduação, 
considerando a significância epidemiológica 
dessas arboviroses no Brasil. Visando aprimorar 
a formação do futuro profissional de saúde para 
atuação no enfrentamento de endemias e epi-
demias na Atenção Básica num contexto socio-
ecológico, foi organizada uma estratégia de en-
sino que facilite a produção do conhecimento 
teórico e prático, integrando conceitos da área 
básica com ações de cuidado individual e co-
letivo, no Módulo de Vigilância em Saúde de 
disciplina do 2º ano do curso de Graduação em 
Enfermagem, da Escola de Enfermagem de Ri-
beirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Material e métodos
A atividade é dividida em módulos e destina-

da a grupos de 20 a 40 estudantes. No Módulo 
I são abordados aspectos mais teóricos relacio-
nados a fisiopatologia dos vírus, conceituações, 
sintomatologia, ações de cuidado na Atenção 
Básica bem como os aspectos epidemiológicos 
relacionados. Em seguida o estudante vivencia 
uma atividade teórico-prática no Laboratório 
de Habilidades e Simulação com discussões e 
desenvolvimento de habilidades voltadas para 
aproximação com os Protocolos de Atenção es-
pecíficos na abordagem dos casos suspeitos de 
cada uma das arboviroses e, para Dengue segun-
do a Classificação de Risco, fichas de notificação 
compulsória e dos fluxos na rede de atenção, 
assim como a realização de exames: Micro-he-

matócrito e Prova do Laço. No Módulo II, o estu-
dante trabalha com a Biologia do vetor e ações 
de controle vetorial na comunidade: Microscopia 
das fases do Aedes aegypti e diferenciação mor-
fológica do vetor adulto; atividades de controle 
vetorial e indicadores de risco de infestação do 
vetor. No Módulo III são abordadas questões rel-
acionadas à Educação em saúde: discussão de 
informativos distribuídos na comunidade e sua 
significância na compreensão popular. Em esses 
três módulos, os estudantes percorrem Estações 
de Aprendizagem utilizando como guia de estu-
do um Roteiro de Aprendizagem, com questões 
abertas, que deve ser preenchido a partir das ob-
servações e experiências. Ainda é realizado um IV 
Módulo que inclui visitas domiciliares supervisio-
nadas junto com docentes/facilitadores da disci-
plina, agentes das Unidades de Controle de Zoo-
noses do município e profissionais de serviços 
de saúde, para a avaliação e reconhecimento de 
questões sociais e ambientais que permeiam a 
saúde de famílias com casos de Dengue, Chikun-
gunya e Zika Vírus. A carga horária total prevista 
é de 12 horas. 

Resultados
Esta proposta vem permitindo aos estudantes 

integrar conceitos e ações de diversas áreas que 
se complementam no cuidado individual e co-
letivo para o controle da Dengue, Zika e Chiku-
ngunya, reconhecendo de uma maneira mais 
aplicada e pró-ativa as diferentes fases que en-
volvem a promoção da saúde, a prevenção da 
doença e a cura dos pacientes acometidos pela 
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doença. A estratégia está inserida numa área 
de atuação tão relevante ao enfermeiro como 
a Vigilância em Saúde, a implementação dessa 
estratégia aproxima e colabora com a formação 
de estudantes mais comprometidos e preocupa-
dos com o cenário atual e mais capacitados tam-
bém para atuação no enfrentamento de doenças 
prevalentes. 

Conclusões
A implementação do LPP e a constituição de 

acervo de equipamentos e materiais para aulas 
práticas, estimulam a participação do estudante 
como sujeito da sua própria formação num en-
sino direcionado para o desenvolvimento da ca-
pacidade de articular conhecimentos multidisci-
plinares. O aproveitamento e a participação dos 
estudantes nas atividades servem de estimulo 
para aprimorar e ampliar o uso de esse tipo de 
estratégias de ensino na formação do enfermeiro 
e de outros profissionais de saúde que venham 
atuar na Atenção Primária em Saúde. 
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O ensino de anatomia patológica na Grad-
uação em Medicina sempre envolveu 

a análise de preparados histológicos em mi-
croscópios, uma tecnologia que demandava 
microscópios de boa qualidade e uma atividade 
tutorial do professor sobre o aluno, com grande 
carga didática ao professor e alto custo institucio-
nal, tanto de equipamento como de material frágil 
e raro. Além disso, o detalhamento morfológi-
co das lesões levava a uma relação difícil com a 
maioria dos alunos pela identificação de estrutu-
ras na preparação desvinculada do paciente e da 
história clínica. No passado, o patologista atuava 
mais como um crítico de arte reconhecendo as 
lesões pela sua aparência morfológica e sempre 
tentava ensinar esta arte de detalhes ao aluno de 
Medicina que não via a interpretação dos prepa-
rados histológicos como uma habilidade a ser 
adquirida e tendia a deixar para o especialista a 
definição dos achados. Este conceito virchowia-
no já durava mais de um século e representava 
um desafio para os períodos mais modernos da 
Medicina onde avanços de bioquímica, patoge-
nia e outras áreas do conhecimento, e mais re-
centemente a informática e a internet, mudaram 
o padrão de absorção cognitiva do aluno. Nosso 
grupo ensina patologia e anatomia patológica de 
doenças transmissíveis a graduandos em Medici-
na há mais de 50 anos dentro de um conjunto 
integrado de disciplinas afins, incluindo além da 
Patologia, Microbiologia, Parasitologia, Imuno-
logia, Clinica de Moléstias Transmissíveis e Bases 
do controle e Prevenção das Moléstias trans-

missíveis. Nesta integração de disciplinas, procur-
amos transformar este conhecimento também 
em habilidades, tentando capacitar o graduando 
em Medicina em um cliente crítico do patologis-
ta especialista consultado, com conhecimentos 
suficientes na área para compreender de forma 
mais integrada a doença do paciente e deduzir, 
a partir de biópsias e demais exames, a evolução 
clínica a resposta terapêutica e o prognóstico. 
Inicialmente introduzimos prova individual, com 
livre consulta, onde cada aluno dispunha de uma 
história clínica que permitia várias hipóteses di-
agnósticas, em geral duas ou três, acompanha-
das de placas coloridas contendo a histologia do 
caso, sendo perguntado o seu embasamento 
diagnóstico morfológico e a provável patoge-
nia do caso. A impressão das placas afastava o 
alto custo das gincanas microscópicas e a com-
putação permitia que fossem criadas pelo menos 
oito histórias clinicas sindrômicas e quase trinta 
diagnósticos diferentes. Como cada aluno rece-
bia dois casos e seu diagnóstico eram diferentes, 
não haviam provas individuais iguais e a livre 
consulta obrigava a um intenso intercâmbio de 
informações entre colegas, professores e meios 
cognitivos para chegar a uma avaliação favorável 
individual, o que simula a experiência clínica ha-
bitual. Esta avaliação tinha uma correlação pos-
itiva com o desempenho em avaliações mais 
extensas como o exame da residência médica, 
mostrando que havia uma criação de habilidades 
com este tipo de evento. Esta experiência positi-
va nos levou a outra mais ousada, possível ape-

O ensino da Patologia e anatomia patológica em 
Moléstias Transmissíveis usando o mundo de 
informação e motivação para aquisição individual 
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nas agora graças aos avanços recentes de infor-
mação, as habilidades dos alunos no seu manejo 
e a disponibilidade de lâminas digitais. O modelo 
baseia-se na disponibilidade de preparados digi-
tais antes das aulas formais de cada doença, com 
formação dos conhecimentos e habilidades na 
identificação de lesões pelos alunos antes da aula 
formal, tornando a aula posterior muito mais rica 
em discussões e em participação, principalmente 
centrando o tema sobre a patogenia das lesões e 
o desenvolvimento da doença, o objetivo formal 
do estudo da patologia. Isto só é possível graças 
aos preparados digitais em uma base acessível 
por vários equipamentos desde telefones inteli-
gentes a computadores. Estes preparados são 
lâminas perfeitamente investigáveis em diversos 
aumentos e em todos os campos, permitindo a 
mesma investigação que no microscópio. Para 
cada lâmina há um texto explicativo e um estu-
do dirigido orientador. Para motivar os alunos 
e criar a necessidade de visualização, durante o 
período de investigação das lâminas existe uma 
prova teste de 04 questões de múltipla escolha 
sobre a histologia de 09 áreas diferentes da lâmi-
na, identificadas apenas no pequeno aumento. 
A prova é randomizada a partir de um banco de 
questões sobre campos diferentes do preparado 
e as provas não têm identificadores de resposta 
obrigando a leitura de todo o texto das respos-
tas, o que auxilia na avaliação crítica do conheci-
mento. Ao aluno é dada a oportunidade de con-
cluir o teste em um tempo limitado, mas é dada a 

oportunidade de repetir o teste quantas vezes for 
possível durante o seu período de estudo. Para 
garantir o interesse, a nota de cada preparado é 
a média das tentativas concluídas ou não, o que 
obriga a uma ação individual de observação mi-
croscópica, uma atividade frequentemente rele-
gada aos colegas pelos alunos desinteressados 
quando em salas de microscopia convencional. 
Na sua aplicação atual e visando este resumo, 
efetuamos uma pesquisa de opinião aos alunos, 
para avaliar a aceitação deste modelo, onde o 
professor não tutela a investigação microscópi-
ca. O resultado foi muito favorável, com 70% dos 
alunos considerando a visualização prévia muito 
mais adequada que a microscopia convencional, 
o roteiro muito útil e muito mais importante para 
o conjunto todo de disciplinas. Os resultados 
dos testes e a média das notas por preparado 
se concentram ao redor da nota 7 e com uma 
dispersão dos alunos que permite um escalona-
mento individual, o que é o objetivo formal da 
avaliação e sem evidências de resolução coletiva 
das questões. A liberdade da livre consulta e do 
manejo do tempo levaram os alunos a estudar as 
lâminas como um desafio mais aceitável que a 
concentração temporal da aula prática, utilizando 
mais tempo e permitindo a consulta ao conhec-
imento estabelecido de forma mais adequada e 
motivada.

Palavras-chave: Patologia. Informação. Tele-
fones inteligentes
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Introdução

A rboviroses são doenças transmitidas 
aos seres humanos e outros animais 

por meio da picada de artrópodes (insetos) 
hematófagos. Dentre as doenças infecciosas 
emergentes e reemergentes podem ser con-
sideradas desafios constantes para a Saúde 
Pública, especialmente em regiões tropicais, 
onde o alto nível de desmatamento, as pre-
cárias condições sanitárias e a desordena-
da ocupação de áreas urbanas favorecem 
a amplificação e transmissão de diferentes 
vírus (1,2). Dentre as arboviroses, dengue, 
chikungunya e zika têm ocupado posição de 
destaque devido ao aumento no número de 
novos casos e a prevalência com gravidade 
variável, impondo à formação de profissio-
nais de saúde, em especial Enfermeiros, com 
conhecimento e habilidades para atuar no 
enfrentamento destes agravos. 

Objetivo
Relatar a experiência de ensino-aprendizagem 

das arboviroses para graduandos em Enferma-
gem e refletir sobre os avanços e desafios no 
ensino após a adoção de estratégias ativas de 
aprendizagem. 

Método
A disciplina Enfermagem em Doenças Trans-

missíveis com Enfoque em Saúde Coletiva dispõe 
de carga horária total de 120 horas e objetiva 
desenvolver nos estudantes a capacidade de 
interpretar a ocorrência e o enfrentamento das 
doenças transmissíveis, além de oportunizar a 

realização de práticas de enfermagem voltadas 
ao cuidado clinico (ou aos agravos da doença) 
e às ações de vigilância em saúde. Em 2016, a 
disciplina adotou a simulação da consulta de en-
fermagem para casos clínicos de dengue como 
estratégia ativa de aprendizagem, na busca pela 
construção de um conhecimento em consonân-
cia com o cotidiano, ainda que em ambiente con-
trolado, como laboratório de ensino, viabilizando 
possibilidade de treinamento prévio da conduta 
clínica e do raciocínio epidemiológico, além de 
reduzir eventuais inseguranças, ansiedades e 
outros sentimentos relacionados ao contato com 
os usuários. A avaliação final dos estudantes foi 
positiva frente a esta novidade na disciplina o 
que motivou a equipe avançar na estratégia de 
ensino para 2017. 

Resultados
As atividades foram realizadas no Laboratório 

de Habilidades alinhadas às outras práticas da 
disciplina, mediado por quatro tutores: uma 
docente, uma especialista de ensino e dois 
pós-graduandos em Estágio Supervisionado em 
Docência. Etapas: a) divididos em grupos os es-
tudantes realizaram leitura e análise do contexto 
epidemiológico destes agravos, em uma situ-
ação problema que ilustrava características do 
território de uma Unidade Básica de Saúde; b) 
discussão sobre possíveis estratégias para com-
bate e eliminação dos criadouros do mosquito 
Aedes aegypti; c) identificação de dificuldades 
no cotidiano das práticas de educação em saúde 
e mudança de hábitos em relação ao cuidado 
e manejo do ambiente domiciliar e coletivo; d) 

Avanços e Desafios no Ensino Clínico e Epidemiológico 
das Arboviroses para Graduandos em Enfermagem

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
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estudo para resgate do conhecimento teórico; 
e) em duplas, foi realizada a simulação das con-
sultas de enfermagem. Para as consultas foram 
criados casos com diferentes complexidades e 
gravidade, envolvendo aspectos clínicos e ep-
idemiológicos de cada arbovirose estudada, a 
saber: usuários diagnosticados com dengue e 
seus respectivos estadiamentos, usuário com 
Chikungunya e evolução para a fase crônica da 
doença, gestante diagnosticada com zika vírus 
e nascimento de recém-nascido com microce-
falia e, por fim, usuário com febre amarela após 
visita em área de mata. Para esta atividade, op-
tou-se por utilizar “paciente simulado” 3, que 
consistiu na interpretação de um tutor o “papel 
de paciente” A simulação da consulta foi realiza-
da pelas duplas, sendo observado pelo restan-
te da turma, por meio da sala espelhada. Esse 
formato de transmissão, proporcionou a pro-
jeção do estudante no colega que se encontra 
na simulação, levando-o a identificar, na con-
duta deste, acertos e diferenças na forma de 
conduzir a consulta e o caso. Ao término das 
consultas simuladas, passou-se ao debriefing 
orientado pelas questões: quais as facilidades e 
dificuldades encontradas na consulta de enfer-
magem? Como você conduziria o caso de seu 
colega? As questões norteadoras enfatizavam 
a construção das habilidades clínicas dos es-
tudantes na medida em que proporcionavam 
a reflexão acerca da prática assistencial da En-
fermagem. Ao final da atividade, foi realizada 
síntese que compreendeu a articulação entre 
teoria e prática, bem como os desafios para a 
saúde pública em relação às arboviroses. 

Conclusão
Os avanços propostos para 2017 estiveram rel-

acionados à ampliação das arboviroses inseridas 
na prática simulada, ao uso da sala espelhada, a 

definição de paciente simulado adotada, a ex-
pansão do debriefing e a ênfase na construção 
das habilidades clínicas. Os estudantes sugeriram 
que outros agravos transmissíveis abordados na 
disciplina fossem incorporados à prática simu-
lada. Quanto aos desafios no ensino, é funda-
mental a continuação, atualização e melhorias 
da estratégia adotada, visando à ampliação das 
competências profissionais e o aperfeiçoamento 
de práticas que fortaleçam a simulação clínica 
no ensino de Enfermagem em Doenças Trans-
missíveis, especialmente as arboviroses, no con-
texto da Saúde Coletiva. 
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Interface científica

A partir das pesquisas do NCE (Núcleo de 
Comunicação e Educação da ECA), tem-

se no Brasil uma pesquisa mais acurada em 
torno do neologismo educomunicação, que 
passa a se tornar um conceito metodológi-
co de pesquisa científica em comunicação e 
educação. A originalidade do conceito fun-
damenta-se nas chamadas práticas educo-
municativas que dão consistência ao surgi-
mento do próprio neologismo.

Basicamente constituída de ações, a edu-
comunicação foi se estabelecendo como 
metodologia de pesquisa. No seu texto 
“Educomunicação: o conceito, o profission-
al, a aplicação. Contribuições para a refor-
ma do Ensino Médio”, o pesquisador Ismar 
de Oliveira Soares e seus colaboradores do 
NCE delineiam os indicadores mestres da 
educomunicação no Brasil, especialmente 
com relação ao seu estabelecimento na 
rede escolar do Ensino Médio, tendo como 
referência o Município de São Paulo. Para 
nossa específica apreciação neste congres-
so de graduação, eu destacaria desse texto 
três pontos essenciais, que podem contribuir 
para uma compreensão metodológica da 
educomunicação no ambiente universitário, 
tendo presente que a educomunicação já é 
um dos cursos de graduação da ECA/USP.

1. Educomunicação no debate sobre a 
política educacional, pág. 51.

2. O educomunicador a um só tempo: do-
cente, consultor, pesquisador, pág. 61.

3. Retomando a proposta de ação educo-
municativa no Ensino Médio, pág. 83.

Observando estes três pontos de partida, 
podemos inferir que a transversalidade met-

odológica da educomunicação no espaço 
científico da graduação lança novos horizon-
tes colaborativos na formação dos jovens, 
propiciando a eles um despertar à pesquisa 
científica em comunicação e educação. As 
chamadas políticas de comunicação estabe-
lecidas no Ensino Médio tendem a transpor 
os limites dessa fase estudantil e chegar ao 
ambiente universitário quase não impactan-
do o modo de aquisição do conhecimento 
por parte do aluno. A metodologia colabo-
rativa da educomunicação busca fazer o alu-
no participar do processo ensino-aprendiza-
gem, favorecendo um debate justo sobre a 
política educacional à qual o aluno está sub-
metido. Um dos grandes palcos da discussão 
pedagógica concentra-se na base curricular:

De acordo com a literatura consultada, 
destacam-se, entre outros, como princípios 
pedagógicos a serem atingidos nessa busca, 
conceitos como: “ currículo por competên-
cias”, “contextualização dos conteúdos”, “in-
terdisciplinaridade”, “aprendizagem signifi-
cativa”. Em outras palavras, para quem está 
na escola, o que se aprende deve “ fazer 
sentido”, ajudando a resolver problemas rel-
evantes na vida real. Em termos ideais, a ação 
pedagógica deveria favorecer a convivência 
sustentável, a dignidade humana, a partic-
ipação social produtiva, o que levaria, em 
última instância, à empregabilidade, à con-
strução da cidadania e a democracia .

Essa busca de participação mais ativa na 
construção do currículo escolar como espaço 
de política educacional chega à graduação 
com o mesmo forte teor de necessidade. O 
aluno da graduação deseja ser partícipe e 
construtor do seu caminho curricular, con-
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struindo sua história pedagógica ao realizar 
pesquisas científicas que atendam aos ape-
los de suas realidades ambientais, sociais e 
culturais. Isso requer do próprio aluno, como 
ator em sua própria educação, a consciência 
e o compromisso com as políticas públicas 
da instituição em que ele vivencia o processo 
pedagógico de ensino-aprendizagem. Essa 
imersão do aluno neste processo o leva ao 
exercício de práticas colaborativas chamadas 
“educomunicativas”. E, como são colaborati-
vas, o aluno precisa da participação concreta 
dos seus educadores.

Na metodologia educomunicativa, o do-
cente tem um papel colaborativo e simultâ-
neo de educar, comunicar e pesquisar. O 
educomunicador é um gestor de processos, 
no qual podem-se perceber algumas carac-
terísticas inequívocas:

a) a abertura para o outro;
b) o diálogo na gestão de conflitos;
c) a capacidade de contextualizar os prob-

lemas e encontrar soluções de interesse para 
a coletividade; e, sobretudo,

d) o grande poder de acolhida, assegu-
rando a adesão de seus interlocutores às 
propostas defendidas .

O terceiro ponto essencial de destaque, 
quanto à ação educomunicativa no Ensino 
Médio, constitui-se no mesmo gigantes-
co desafio, e talvez ainda mais significativo, 
para a graduação. O primeiro passo já foi 
dado pela Universidade de São Paulo com 
a criação do curso de educomunicação na 
graduação, mas a aplicação das práticas 
educomunicativas enquanto método de 

pesquisa em transversalidade nas demais 
áreas do saber ainda é uma utopia. As tare-
fas de aproximação das práticas educomu-
nicativas às metodologias pedagógicas da 
graduação passam necessariamente por 
uma compreensão mais qualificada da ped-
agogia da comunicação no ambiente de en-
sino-aprendizagem. Assim também de uma 
consistência profissional no manejo das me-
diações tecnológicas, e, não menos impor-
tante, a formação do educador como gestor 
de processos na sua relação com os alunos, 
construindo em conjunto linhas de ação que 
passem pelo diálogo sobre a grade curricular 
e os seus anseios na busca do conhecimento 
científico.
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Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

O aprendizado de lógica de programação 
e estruturas de dados é desafiador, na 

medida que requer abstração e pensamento 
algorítmico. Muitos materiais e abordagens 
para o ensino desses conceitos são voltados 
para a engenharia e ciẽncia da computação. 
No entanto, o domínio dessas habilidades é 
hoje relevante em diversas outras áreas, cujos 
alunos possuem expectativas e formações 
distintas. O curso de graduação em design 
da FAU-USP, implantado em 2006, compartil-
ha desse entendimento. Consequentemente, 
os autores têm buscado aprimorar métodos 
e materiais adequados a esse público. Neste 
trabalho, é apresentado um estudo de caso 
sobre uma abordagem baseada em jogos de 
tabuleiro físico para estimular a aprendiza-
gem e fixação de conceitos e técnicas rela-
cionadas a vetores (arrays) em programação, 
para estudantes de design. Acredita-se que 
a mesma abordagem possa ser aplicada em 
outros cursos, fora do campo das exatas, 
como comunicação e artes.

Desde a implantação do curso de design, 
optou-se por uma abordagem prática para 
o ensino de lógica de programação. A plata-
forma Processing (Processing Foundation, 
2017) foi adotada, por ter sido desenvolvi-
da para o público de design e artes. Embora 
a experimentação seja motivadora para os 
alunos, que podem observar resultados vi-
suais de seus programas, existem também 
algumas dificuldades. Um problema recor-
rente é a busca de soluções através de ten-
tativa e erro, facilitada pela possibilidade de 
execução imediata, sem reflexão, conforme 
o código é escrito. Essa prática dificulta a 

construção de relações entre a estrutura 
dos programas e seus efeitos. Uma prática 
recomendável seriam os chamados “testes 
de mesa”, por meio dos quais o programa é 
simulado no papel, anotando-se o fluxo da 
execução e conteúdo das variáveis. Os tes-
tes de mesa permitem uma compreensão de 
cada parte do programa, mas são trabalho-
sos, lentos e desmotivantes. Prensky (2012) 
discute o apelo dos jogos no processo de 
aprendizagem, e as características que os 
diferenciam de outras abordagens. Tendo 
por base esses conhecimentos, foi criado um 
kit didático que permite a realização de uma 
atividade análoga aos testes de mesa, mas 
com características de um jogo de tabuleiro. 
O uso de características de jogos em ativi-
dades que não são propriamente jogos, vem 
sendo tratado na literatura como “gamifi-
cação” e é hoje uma tendência na educação 
(Fadel et. al, 2014).

O tópico de vetores (arrays) é importante, 
por permitir a combinação das característi-
cas procedimental e enciclopédica do meio 
digital (Murray, 2003), aplicando-se em áreas 
como visualização de dados, design de in-
formações e de interfaces. Nossa experiência 
indicava uma dificuldade recorrente na com-
preensão da representação de informações 
em vetores. Para a manipulação de dados 
vetoriais é necessário o uso de estruturas 
de repetição, outra dificuldade comum de 
alunos iniciantes. Assim, esse tópico foi es-
colhido como primeiro estudo de caso para 
a gamificação da aprendizagem de habili-
dades lógica de programação. 

O kit didático, em sua versão atual, con-
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siste de cartões que representam vetores e 
variáveis simples. Dados de seis faces são 
utilizados para representar os valores ar-
mazenados, facilitando a manipulação e vi-
sualização. Outro conjunto de cartões, rep-
resentando instruções variadas, é utilizado 
para a construção dos programas. Esses 
cartões utilizam convenções similares à in-
terface da plataforma Scratch (MIT Scratch 
Team, 2017), linguagem de programação vi-
sual muito usada para ensino de lógica de 
programação. A partir desses elementos, são 
propostos problemas para grupos de 3 a 4 
alunos. Esses problemas, que correspondem 
a desafios de programação, tornam-se ob-
jetivos nessa estrutura de jogo de tabuleiro, 
adquirindo assim, significado e relevância 
para o estudante no contexto do desafio que 
lhe foi passado. 

Os primeiros resultados observados na 
aplicação dessa abordagem foram: maior 
participação e envolvimento dos alunos, vis-
to que todos podem manipular os elemen-
tos do tabuleiro simultaneamente; e ma-
nutenção do foco durante toda a atividade. 
Nas práticas em laboratório de informática, 
era comum um aluno assistir a outro resolver 
o exercício no computador. Em entrevistas in-
formais durante e ao final da aula, os alunos 
também indicaram que conseguiam entend-
er melhor as estruturas dos programas e a 
relação entre as variáveis e vetores que es-
tavam manipulando.

A partir dessa primeira aplicação, os au-
tores pretendem continuar desenvolvendo 
essa abordagem e os materiais correspon-

dentes. Planeja-se adotar, para os próximos 
oferecimentos da disciplina, uma sequência 
de atividades iniciando com atividades gam-
ificadas em tabuleiros físicos, passando ao 
Scratch (digital, com visual e estrutura simi-
lares aos utilizados no tabuleiro físico) e, en-
tão, à plataforma Processing, já baseado na 
linguagem Java, uma das mais utilizadas no 
mercado profissional. Dessa forma, a lógica 
de programação será tratada primeiramente 
de forma abstrata, mas materializada nos 
tabuleiros, para em seguida se ter a transição 
para o meio digital e, finalmente, a aplicação 
no contexto de design usando-se linguagem 
de programação profissional.
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Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Objetivo

O ensino de Engenharia de Software en-
volve conceitos sobre construção de 

software, caracterizando os diferentes pro-
cessos de desenvolvimento e as atividades 
de gestão de projetos. Durante o ensino 
dessa disciplina, os principais desafios são 
mostrar na prática o quanto que a Engenha-
ria de Software é importante para a qualida-
de do software produzido, como também 
manter os alunos motivados. Nesta direção, 
este trabalho relata a experiência em adotar 
uma metodologia teórico-prática durante o 
ensino da disciplina de Engenharia de Softwa-
re para o curso de Engenharia de Computação 
do Departamento de Sistemas de Computação 
do ICMC/USP. A metodologia proposta adota a 
abordagem Capstone projects na qual os alu-
nos desenvolveram aplicativos sociais, em par-
ceria com uma startup da cidade. A metodolo-
gia permitiu que os alunos pudessem aplicar na 
prática os conceitos a respeito da Engenharia 
de Software, percebendo sua importância e, ao 
mesmo, tempo, gerando produtos de software 
reais e de impacto para a sociedade.

Descrição
A engenharia de software é uma área que 

aplica os conceitos de engenharia para pro-
duzir software com maior qualidade e com 
menor custo. Ao longo de 45 anos, várias met-
odologias de apoio, incluindo processos, mét-
odos, técnicas e ferramentas foram propostas 
visando dar o suporte necessário para que 
os engenheiros de software atinjam seu ob-
jetivo. Aliado a isso, diferentes processos de 
desenvolvimento de software e atividades 

de gestão de projetos são propostas [1]. No 
contexto de ensinar engenharia de software, 
é necessário apresentar aos estudantes um 
panorama dessa área, oferecendo uma visão 
ampla dos processos de desenvolvimento de 
software, das atividades de desenvolvimento 
e de apoio, por exemplo, atividades de gestão 
de projetos, garantia de qualidade e de ger-
enciamento de configuração. 

 O desafio imposto é discutir esses assun-
tos aliando a teoria com a prática, de modo 
a construir um conhecimento sólido e crítico. 
Esse aspecto é desafiador pois nem sempre 
é possível ilustrar adequadamente todas as 
metodologias existentes na engenharia de 
software com a profundidade necessária. O 
desafio é encontrar um problema de soft-
ware complexo o suficiente para que faça 
sentido utilizar os conceitos de engenharia 
de software e, ao mesmo tempo, simples o 
suficiente para que seja compreendido e pos-
sa ser adotado no âmbito de uma disciplina. 
Nesse aspecto, o currículo na área de Engen-
haria de Software [2] destaca a necessidade 
de mover-se para além do formato de aula 
expositiva. Prikladnicki et al [3] descrevem 
as abordagens mais comuns para ensinar 
engenharia de software, incluindo a substi-
tuição de aulas expositivas por discussão 
de casos práticos [4], dinâmicas de grupo, 
jogos[5] e Capstone projects [6]. Segundo a 
IEEE/ACM [2], Capstone projects é que uma 
abordagem em que grupos de alunos plane-
jam e executam um projeto de software do 
início até o fim durante um semestre inteiro. 
Assim, é uma abordagem interessante que 
permite a internalização de conhecimento e 
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habilidades por meio do “learning by doing”.
 Neste relato, é descrita uma proposta de 

ensinar Engenharia de Software por meio de 
Capstone projects. Para isso, a proposta ide-
alizada foi aplicada no 1º semestre de 2016 a 
uma turma do 4º ano do curso de Engenharia 
de Computação (total de 32 alunos), duran-
te a disciplina de Engenharia de Software do 
Departamento de Sistemas de Computação 
do ICMC/USP. Durante a disciplina, os alunos 
desenvolveram um projeto real, simulando 
em sala de aula um ambiente real de desen-
volvimento de software. Para o desenvolvi-
mento dos projetos, os alunos utilizaram o 
método ágil SCRUM[7]. Esse método foi es-
colhido por ser iterativo, evolutivo, adaptável 
e flexível. Ele inclui práticas que promovem 
agilidade e rapidez nas mudanças durante 
o desenvolvimento do projeto, dentre elas a 
interação constante com o cliente. Os pro-
jetos desenvolvidos (cada equipe escolheu 
um projeto dentre dois) envolviam duas 
aplicações de carácter social e inovadoras, 
proposta pela empresa parceira que partic-
ipou da disciplina. Essa metodologia de en-
sino proporcionou que os alunos pudessem 
de fato `viver’ a engenharia de software e 
não somente aprendê-la na teoria, tornan-
do-os mais motivados e interessados nas au-
las de engenharia de software.

Metodologia
A proposta foi aplicada na disciplina de 

Engenharia de Software (1º sem/2016), para 
alunos de Engenharia de Computação da 
USP-São Carlos. Esta disciplina é obrigatória 
e é oferecida no 4º ano do curso, possuindo 
quatro créditos-aula (sessenta horas-aula no 
semestre, divididas em duas aulas semanais). 
A disciplina contou com o apoio de um alu-
no PAE, que exercia o papel de monitor da 
disciplina, auxiliando nas atividades práticas 
da disciplina. Na grade curricular do curso, 
esta disciplina ocorre posteriormente a dis-

ciplina de Análise e Projeto Orientado a Ob-
jetos, na qual os alunos já viram os conceitos 
de análise e projeto, focado no processo uni-
ficado. 

 A metodologia foi definida de modo que 
toda a teoria a respeito da disciplina fosse 
ministrada antes do início do desenvolvi-
mento dos projetos. Assim os alunos tiveram 
uma visão geral e abrangente da engenharia 
de software antes da aplicação prática. A dis-
ciplina foi dividida em duas partes de igual 
quantidade de horas:

 a) Aulas teóricas: compreende aulas ex-
positivas, exercícios (intra e extra-classe) e 
discussões em grupo, realizadas em sala de 
aula convencional;

 b) Aulas práticas: compreende o desen-
volvimento do projeto desde a sua especifi-
cação até a sua implementação, com ativi-
dades intra e extra-classe. As aulas foram 
realizadas em sala preparada para atividades 
em grupo, com mesas redondas que facili-
tam a interação entre as equipes.

 Os alunos se dividiram em cinco equipes 
e cada equipe escolheu um dos projetos 
propostos. Os alunos tomaram conhecimen-
to dos artefatos a serem produzidos e apren-
deram o método ágil Scrum, adotado para o 
desenvolvimento. Optou-se por equipes de 
seis a sete alunos porque um dos objetivos 
foi ensinar aos alunos a habilidade de gestão 
do projeto, divisão de tarefas e acompanha-
mento. 

A definição dos projetos a serem desen-
volvidos na disciplina foi realizada pela do-
cente juntamente com a empresa parceira, 
uma startup da cidade, da qual são sócios ex-
alunos de graduação e mestrado do ICMC/
USP. A preocupação principal era propor 
projetos desafiadores e, ao mesmo tempo, 
viáveis de serem desenvolvidos na disciplina. 
Com base nessas premissas, os dois projetos 
escolhidos resolvem problemas reais da so-
ciedade brasileira: 
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 Projeto 1: O projeto Doação de Sangue 
propõe o desenvolvimento de uma plata-
forma web para conectar organizadores de 
campanhas de doação de sangue e doadores, 
por meio de mídia sociais, como o Facebook. 
É conhecido que pessoas que já doaram 
sangue, quando conhecem campanhas de 
doação se sensibilizam em doar novamente 
e essa é a motivação para o desenvolvimen-
to da plataforma. Na plataforma, qualquer 
usuário pode fazer o cadastro de uma cam-
panha de doação de sangue e sugerir o tipo 
de sangue de que mais estão precisando. O 
doador, ao se cadastrar na plataforma por 
meio do Faceboook, é avisado sempre que 
uma nova campanha de doação for cadas-
trada na sua região, podendo visualizar as 
campanhas que estão sendo realizadas.

Projeto 2: O projeto Doação de Notas 
Fiscais Paulista propõe o desenvolvimento 
de um aplicativo móvel e uma plataforma 
web para facilitar a doação de notas fiscais 
para entidades sociais. O aplicativo lê o QR 
Code da nota fiscal e extrai as informações 
necessárias. Para o projeto, fixou-se uma 
entidade social parceira para receber as do-
ações. Essas informações devem ser enviadas 
para a plataforma web que possibilita que os 
funcionários da entidade social acessem ess-
es dados, aceitem as doações e enviem para 
o governo.

Resultados
As equipes escolheram seus projetos, 

sendo que duas equipes desenvolveram o 
Projeto 1 (Doação de Sangue) e três equi-
pes desenvolveram o Projeto 2 (Doação de 
Notas Fiscais). Cada equipe tinha um cliente 
diferente e, portanto, cada uma seguiu com 
diferenças sutis de requisitos, o que propor-
cionou diferentes versões para os mesmos 
problemas. A empresa decidiu escolher o 
melhor produto de cada projeto, realizando 
uma premiação dos melhores projetos. Esse 

aspecto trouxe uma motivação a mais para 
as equipes em desenvolver projetos com 
qualidade e seguindo as premissas da en-
genharia de software. 

 Como a maioria dos alunos não tinham 
experiência com o método ágil, várias difi-
culdades foram encontradas, principalmente 
no início do projeto. Por exemplo, o primeiro 
sprint que as equipes definiram foram irre-
alistas e a maioria das equipes não conse-
guiu finalizá-lo em uma semana. De posse 
disso, as equipes analisaram suas dificul-
dades e passaram a definir sprints razoáveis 
de modo que conseguiram finalizá-los no 
espaço e tempo que tinham em uma semana 
de trabalho. Outra dificuldade foi conciliar o 
planejamento do projeto com atividades de 
outras disciplinas, o que dificultou bastante 
o desenvolvimento. Outra dificuldade a ser 
destacada é a falta de conhecimento dos 
alunos em desenvolvimento web e móvel. 
Essa dificuldade foi amenizada porque al-
guns alunos de cada equipe conheciam a 
respeito desses domínios e puderam ensinar 
suas equipes.

 Talvez pela simplicidade do método ágil, 
os alunos compreenderam rapidamente 
como trabalhar com ele. Percebeu-se que 
alguns alunos tinham mais facilidade para 
trabalhar com as premissas do método que 
envolvem agilidade, integração e interação 
contínua. Esse aspecto indica realmente que 
o sucesso do método ágil é fortemente rela-
cionado com a cultura ágil presente na equi-
pe de desenvolvimento. 

 Apesar das dificuldades, todas as equi-
pes conseguiram finalizar seus projetos no 
prazo previsto, produzindo projetos de alta 
qualidade. Os projetos foram apresentados 
no último dia de aula e a empresa foi con-
vidada para avaliar os projetos e escolher os 
melhores projetos. A premiação foi indepen-
dente da avaliação da disciplina, porém os 
projetos premiados também foram os proje-
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tos que receberam as maiores notas na dis-
ciplina.

A partir dos depoimentos dos alunos, foi 
possível observar que a metodologia da 
disciplina enriqueceu o ensino da engenha-
ria de software. A existência de um projeto 
real e desafiador a ser desenvolvido, com 
um cliente real, expôs os estudantes a uma 
situação que eles possivelmente só encon-
trariam no mercado de trabalho. Dentre os 
depoimentos dos alunos, destacam-se os 
seguintes: 

 a) “Nós precisamos nos planejar bastan-
te em relação ao tempo. Precisamos usar as 
ferramentas de organização de equipe para 
conseguir conciliar o projeto com todos os 
outros trabalhos e atividades da Universi-
dade. Foi um aprendizado muito bom”.

 b) “Essa é uma das coisas que mais me 
deixa feliz ao fazer o trabalho: aquilo que 
desenvolvemos não vai só virar uma nota da 
disciplina, vai ajudar pessoas e uma institu-
ição que tem um trabalho muito legal”.

c) “A lista de inovações desse projeto foi 
imensa. Geralmente, nossos trabalhos são 
focados em uma determinada matéria. Dessa 
vez, realmente conseguimos integrar todos 
os conhecimentos em prol de um serviço à 
comunidade, uma plataforma pública”.

 d) “A maior proposta da professora foi nos 
fazer viver a engenharia de software, não só 
estudar”.

Conclusão
Este trabalho apresentou uma metodolo-

gia empregada para o ensino de engenha-
ria de software que alia teoria com prática, 
por meio da abordagem Capstone projects. 
Na aplicação dessa abordagem, os alunos 
desenvolveram, do início ao fim e aplicando 
conceitos de engenharia de software, plata-
formas digitais para Doação de Notas Fiscais 
Paulistas e Doação de Sangue. O objetivo 
foi aliar o conhecimento científico e teóri-

co da academia com a vivência prática de 
uma startup que usa a metodologia ágil de 
desenvolvimento de software no dia a dia. 

Ao aplicar a metodologia de ensino, pode-
se observar que os alunos puderam colo-
car em prática as habilidades de dividir o 
problema a ser desenvolvido em atividades, 
priorizá-las e estabelecer cronogramas ra-
zoáveis para o desenvolvimento do projeto. 
O desenvolvimento dos projetos em sala de 
aula permitiu ao professor acompanhar e 
monitorar o seu desenvolvimento. Só o tem-
po em sala de aula não foi suficiente para 
desenvolver todo o projeto, mas uma boa 
parte foi feita em aula, contribuindo com a 
troca de experiências entre as equipes e o 
acompanhamento. Além disso, o uso de 
ferramentas colaborativas (como Redmine 
e GitHub) propiciaram aos alunos entender 
melhor sobre gestão de projetos e version-
amento de projetos. Além disso, o professor 
pode acompanhar o desenvolvimento dos 
projetos e identificar o nível de participação 
dos alunos nos projetos. 

 Criar um ambiente virtual de desenvolvi-
mento de software não é trivial, pois exige do 
professor conhecimento sobre as tecnolo-
gias e ferramentas que podem ser emprega-
das, como conhecimento sobre o processo 
de desenvolvimento escolhido. Sem dúvida, 
para o sucesso desse ambiente de apren-
dizagem é importante uma participação efe-
tiva da indústria, que complementa o ensino 
com sua visão de mercado. 

 Os resultados da aplicação da metodolo-
gia de ensino proposta foram muito positi-
vos e motivadores. Como continuidade deste 
trabalho, pretende-se replicar a metodologia 
em outras turmas da disciplina, consideran-
do novos projetos e novas parcerias. Outro 
desdobramento, é utilizar as plataformas 
digitais desenvolvidas em Capstone projects 
futuros, focando em outras atividades im-
portantes da engenharia de software, como 
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manutenção e garantia de qualidade de 
software.
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Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Objetivo

Compartilhar as experiências em quatro 
disciplinas que têm sido oferecidas des-

de 2015 no curso de Bacharelado em Ciência 
da Computação da USP (BCC-IME-USP). Essas 
disciplinas contam com a participação ativa 
dos alunos no processo de aprendizagem.

Três destas disciplinas constituem o que 
chamamos de “Atividades Curriculares”. Elas 
são baseadas em projetos propostos pelos 
próprios alunos e suas atividades são realiza-
das fora da sala de aula. Alguns projetos são 
realizados em comunidades externas à USP, 
outros são trabalhos dos grupos de extensão 
dos alunos e outros são tarefas de iniciação 
científica. A intenção dessas disciplinas é va-
lorizar atividades independentes dos alunos, 
como indivíduos, estudantes, cidadãos, em-
preendedores ou cientistas.

A disciplina restante é voltada inteiramen-
te aos ingressantes e é baseada em palestras. 
A grande maioria das palestras são ministra-
das por alunos veteranos, que apresentam 
os vários grupos de extensão e as possibili-
dades de formação que a USP, o Instituto de 
Matemática e Estatística e o Departamento 
de Ciência da Computação oferecem.

 
Descrição do projeto

O Bacharelado em Ciência da Computação 
passou recentemente por uma grande refor-
mulação curricular. Essa reformulação con-
tou com a participação bastante intensa de 
alunos e ex-alunos do curso.

Muitos deles sentiam falta de que suas 
experiências e aprendizados fora da sala de 

aula fossem reconhecidos no curso, fossem 
estes atividades de pesquisa ou cultura e ex-
tensão. Assim, foram criadas as disciplinas 
MAC0213 Atividade Curricular em Comuni-
dade; MAC0214 Atividade Curricular em Cul-
tura e Extensão; e MAC0215 Atividade Curri-
cular em Pesquisa;

Também nessa reformulação observou-
-se que os alunos levavam um bom tempo 
para descobrir muitas das possibilidades que 
existem na universidade. Esta integração era 
buscada em atividades da semana de recep-
ção, mas esse é um período muito curto para 
absorver e refletir sobre as várias possibili-
dades apresentadas. Na disciplina MAC0101 
Integração na Universidade e na Profissão 
muitas possibilidades, experiências e ativida-
des são mostradas aos alunos ingressantes 
durante todo o primeiro semestre do curso.

 
Metodologia

A disciplina MAC0101 tem o formato de 
palestras semanais de tipicamente uma hora, 
entretanto, dependendo do interesse dos 
alunos, discussões sobre os temas levanta-
dos podem consumir mais tempo.

Nas disciplinas de Atividades Curriculares 
os alunos devem submeter, no início do se-
mestre, um projeto de quais atividades fa-
rão, e como será o acompanhamento des-
tas. O projeto é analisado por uma equipe 
de professores. Se aprovado, os alunos de-
vem dedicar pelo menos 100 horas durante 
o semestre para as atividades, e, se isso for 
cumprido, receberão os créditos. Ao térmi-
no do semestre os alunos devem apresentar 
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um relatório e expôr um pôster resumindo o 
projeto e os resultados alcançados. Em parti-
cular, os alunos de MAC0213 também apre-
sentam a palestra “Fazer bem e fazer o bem” 
na disciplina MAC0101.

 
Resultados

A disciplina MAC0101 tem sido oferecida 
no primeiro semestre do ano desde 2015. 
Nas 2 últimas edições foram realizadas 29 
palestras em 18 tópicos diferentes. 15 destas 
palestras foram apresentadas por alunos. É 
importante observar que, após cada pales-
tra, é mantida na página web da disciplina, 
por 1 semana, uma enquete anônima para 
que os alunos escrevam o que acharam da 
palestra. Essa informação é levada em consi-
deração pelos professores na hora de definir 
as palestras da edição seguinte da disciplina.

As disciplinas de Atividades Curriculares 
têm sido oferecidas em todos os semestres. 
De 2015 a 2016 os alunos matriculados nas 
4 edições das disciplinas realizaram 3 proje-
tos em comunidade, 24 projetos em cultura 
e extensão e 13 projetos em pesquisa.

 
Conclusões

A participação ativa dos veteranos na dis-
ciplina MAC0101 e dos alunos nas discipli-
nas de Atividades Curriculares tem mostrado 
bons resultados. Esses resultados podem ser 
aferidos pelo número de palestras ministra-
das por alunos em MAC0101 e pelo número 

de projetos realizados nas Atividades Curri-
culares. Esperamos que as experiências re-
latadas por alunos veteranos em MAC0101 
motivem os alunos ingressantes a criarem 
novos grupos de extensão, a participarem 
de projetos de pesquisa e também a partici-
parem de atividades voluntárias em comuni-
dades externas à USP. Tais atividades por sua 
vez podem contar créditos para os alunos 
caso estejam vinculadas a alguma das três 
disciplinas de Atividades Curriculares. Essa é 
a maneira que o Departamento de Compu-
tação encontrou para indicar aos alunos que, 
além de competências técnica, é importante 
que os alunos se desenvolvam como indiví-
duos autônomos e como cidadães.
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Imagem, representação e projeto visual: processos de 
criação na interface arte-design-arquitetura
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Clice de Toledo Sanjar Mazzilli
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Resumo

Este artigo trata de processos de leitura ur-
bana e criação de narrativas no contexto 

do ensino de linguagens visuais para estu-
dantes da FAUUSP, com foco nos aspectos 
perceptivos, cognitivos e de representação 
do ambiente. Se, por um lado, são expostos 
olhares subjetivos sobre o ambiente urbano, 
por outro utilizam-se procedimentos siste-
máticos para representação ou proposição 
de intervenções ambientais. Ao final, discu-
te-se o potencial e os limites de cada meio 
de representação e a construção de sentido 
almejada.

 
Introdução

Um dos desafios do arquiteto/designer no 
processo de projeto é enriquecer o potencial 
semântico e de comunicação dos espaços e 
objetos no contexto onde se desenvolvem 
e, para isso, a etapa de leitura ambiental é 
fundamental. Esta possibilita o reconheci-
mento das características de um lugar, sejam 
estas físico-perceptivas, das atividades que 
nele se desenvolvem ou das suas represen-
tações. Tais aspectos constituem premissas 
para o design ambiental que, para além da 
visualidade, expressam sensações, signifi-
cados, memórias e emoções – qualidades 
que compõem a cultura e a identidade de 
um lugar. O processo de leitura implica a dis-
ponibilidade por parte do profissional para 
enfrentar as contradições do objeto de estu-
do e, ao mesmo tempo, reconhecer as suas 
singularidades. Na perspectiva do ensino das 
linguagens gráfica e ambiental, busca-se co-
locar em evidência as imagens índices des-

ses aspectos identitários por meio de dife-
rentes técnicas de representação: o desenho, 
a fotografia, o vídeo, a modelagem digital. 
Por outro lado, a organização das imagens 
produzidas pode levar à criação de narrati-
vas, envolvendo procedimentos híbridos dos 
campos das artes, do design e da arquitetura.

  
Descrição do projeto 

A discussão da linguagem ambiental 
emerge da análise de três casos, em traba-
lhos que exploram processos experimentais 
de leitura e de projeto. O tema comum entre 
eles é a cidade de São Paulo, ora percebida 
pelas características espaciais e poéticas de 
certos bairros, ora pelo percurso escondido 
de um rio, ou pelos padrões dos pisos das 
calçadas. Cada caso traz procedimentos par-
ticulares de leitura e representação, explo-
rando técnicas manuais e digitais. Se, por um 
lado, são expostos os olhares subjetivos do 
aluno ou do habitante sobre o ambiente ur-
bano, por outro utilizam-se procedimentos 
sistemáticos para interpretação e proposição 
de intervenções ambientais. Ao final, discu-
te-se o potencial e limites de cada meio de 
representação e o alcance do sentido dese-
jado em cada obra desenvolvida.

 
Metodologia e Resultados

Caso 1: Desenho e poética urbana
O primeiro caso pauta-se no trabalho de 

Leandro Matos Caetano, que traz à tona a 
poética do ato de caminhar pela cidade, in-
vestigando representações realizadas a partir 
de procedimentos manuais, marcadas pelo 
gesto e pelo suporte material, que se trans-
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formam em movimento por processos digi-
tais de animação. A partir de percursos rea-
lizados em três diferentes lugares da cidade 
São Paulo – Vila Mariana, Estação Armênia 
e Vila Madalena – explora o olhar subjeti-
vo, sensível, contrapondo à cidade edificada 
aspectos da existência humana, estímulos e 
manifestações de todos os tipos. O produ-
to final resultou em quatro animações, com 
reflexões sobre o processo de criação, com 
seus avanços, retrocessos, e diferentes desa-
fios técnicos e construção de linguagens. 

Caso 2: Aparecer, fluir, ver
O segundo caso, desenvolvido por Isabella 

Armentano, aborda o percurso do Rio Ta-
manduateí na região metropolitana de São 
Paulo. O objetivo foi desenvolver um vídeo 
que expressasse crítica e poeticamente o 
rio a partir de questionamentos sobre seus 
significados e sua presença na trama urba-
na. As respostas foram obtidas tanto a partir 
da percepção da estudante sobre o percurso 
do rio (da nascente ao centro da cidade da 
São Paulo), como pela coleta de dados junto 
aos habitantes. A narrativa explorou as qua-
lidades sensoriais do ambiente associadas 
a investigações da própria linguagem au-
diovisual em seus limites. São estilhaços de 
imagens que surgem e desaparecem na tela 
num ritmo rápido, no retrovisor do carro, na 
janela do trem, do automóvel, configurando 
e a ideia de “paisagem-passagem”. Percebe-
-se o rio como linha que corta, separa, segre-
ga a cidade. 

Caso 3: Experiências generativas com pa-
drões gráficos

O terceiro caso, desenvolvido por Ivan 
Souto, explora os sistemas generativos como 
ferramenta de criação de imagens a partir dos 
padrões gráficos das calçadas de São Paulo, 

e do seu desvirtuamento dado pelo código 
corrompido da linguagem Processing. Tra-
balhou-se com as potencialidades desta fer-
ramenta na representação de conceitos que 
demandam algum grau de complexidade vi-
sual e um grande número de variações – ta-
refa que seria muito trabalhosa se realizada 
manualmente. Além disso, foram exploradas 
as imperfeições e erros de assentamento. Ao 
final, simula-se a aplicação dos padrões em 
superfícies de um ambiente virtual em forma 
de túnel, intuindo a possibilidade de imer-
são do público em um espaço que carrega a 
identidade da cidade.

 
Conclusão

Cada um dos casos trouxe leituras e inter-
pretações singulares do ambiente urbano. A 
intenção pedagógica foi instigar os procedi-
mentos experimentais na leitura e represen-
tação da cidade, tanto em suas qualidades 
perceptivas sensoriais como dos seus sig-
nificados e potencial narrativo. Comumente 
buscou-se estimular a associação de meios 
tradicionais de representação, como o dese-
nho, aos meios digitais contemporâneos. O 
estudante precisa estar disponível e aberto 
às incertezas e acasos, aos avanços e retro-
cessos do processo de criação. Sendo assim, 
ele é estimulado a tecer considerações sobre 
o próprio método, como chegou a determi-
nadas soluções e os limites que foram esti-
pulados para que o processo de design se 
completasse. Isso não significa que não haja 
método, mas que a ênfase recai sobre o fazer 
criativo, que exige investigações constantes 
para gerar novas formas ou insights.

Palavras-chave: imagem. linguagem am-
biental.
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Método Baseado na Autonomia do Sujeito para 
Ensino de Projeto Arquitetônico

Universidade Nove de Julho
Lucimeire Pessoa de Lima

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

O artigo analisa método de ensino que 
pretende ser incentivador de postu-

ras críticas de projeto em alunos ingressan-
tes no curso de Arquitetura e Urbanismo. O 
método foi desenvolvido livremente desde 
o ano de 2010, para a disciplina Projeto Ar-
quitetônico 1, pela autora do artigo, formada 
na graduação da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
em 2001. Traça um breve panorama sobre a 
possibilidade de desenvolvimento de méto-
dos de ensino no contexto inicial de confor-
mação do método, abordando a postura, à 
época, da instituição de ensino onde foi de-
senvolvido, a Universidade Nove de Julho. A 
hipótese de onde partiu a pesquisa é a de 
que o processo necessário para projetar em 
arquitetura pode ser melhor compreendido 
pelos alunos se for repartido em exercícios 
bem delimitados, acompanhados de dinâmi-
cas de aula adequadas, produzindo melhores 
projetos arquitetônicos. Acreditando no con-
ceito de autonomia do sujeito proposto por 
Paulo Freire, o desenvolvimento do método 
teve como objetivo principal fazer o aluno 
se dar conta do grau de profundidade que 
poderia ter sua atuação propositiva dentro 
do contexto da arquitetura e do urbanismo. 
No âmbito da aplicação do método, em cada 
exercício o aluno foi motivado a pensar um 
aspecto do projeto arquitetônico, de forma 

que explorasse soluções criativas, no sentido 
de eliminar decisões de projeto automáticas. 
Apresenta os enunciados dos exercícios e a 
dinâmica pensada para as aulas do primei-
ro semestre de 2015. Mostra os resultados 
encontrados comprovando a hipótese de 
pesquisa através da análise de 138 trabalhos 
finais (desenhos arquitetônicos), onde mais 
de 30% dos alunos propuseram espaços ino-
vadores, além de compreender a fundo o 
tema proposto e ter uma boa representação 
gráfica. Na sequência da pesquisa, também 
foi feita uma avaliação do próprio método 
através de questionários, aplicados a 265 es-
tudantes, ingressantes no segundo semestre 
de 2015 e primeiro semestre de 2016, onde 
apareceram como resultados algumas ques-
tões bastante pertinentes ao ensino de proje-
to arquitetônico. Dentre estes, destacam-se, 
praticamente com o mesmo grau de impor-
tância, os exercícios de projeto e o contato 
direto com o professor de projeto, na dinâ-
mica comumente chamada de “atendimen-
to” como dois expedientes mais importantes 
da aprendizagem. A relação entre professor 
e aluno também foi brevemente investigada 
pelo questionário e também se configurou 
como importante neste contexto.

Palavras-chave: Autonomia. Método. Ar-
quitetura



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 76

Estudos de acessibilidade de rampas utilizando 
metodologia de Aprendizagem Baseada em 

Projetos (Project Based Learning – PBL)
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Maria Cristina Adami Gatti e Sheila Moraes Raszl
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

No Brasil, de acordo com a Lei n. 
10.741/03, que dispõe sobre o Esta-

tuto do Idoso, define que é idoso o individuo 
com idade igual ou superior a 60 anos. Ob-
serva-se que a proporção de idosos na so-
ciedade brasileira é crescente, e a busca pela 
qualidade de vida dessa população tem gera-
do preocupações com questões como as re-
lacionadas à moradia. O novo arranjo familiar 
com menor suporte aos idosos e a falta de 
infraestrutura que atenda às alterações bio-
lógicas do envelhecimento são aspectos que 
determinam a procura cada vez maior por 
instituições de moradia coletivas. O presente 
projeto tem como objetivo o estudo de aces-
sibilidade de rampas internas em uma edifi-
cação fundada em 1931, localizada na cidade 
de Bebedouro - SP que atende pessoas - 
idosos e necessitados de cuidados especiais, 
o Recanto São Vicente de Paulo. Os alunos 
do Curso de Engenharia Civil do Centro Uni-
versitário UNIFAFIBE tiveram a oportunidade 
de exercitar o projeto, aplicá-lo, discuti-lo e 
vivenciá-lo e colocar em prática as teorias es-
tudadas nas disciplinas de Cálculo e Expres-
são Gráfica. Assim a participação no proje-
to promoveu experiências interdisciplinares, 
que permitiram ao discente relacionar conte-
údos apresentados nas diferentes disciplinas 
empregando a Metodologia de Aprendiza-
gem Baseada em Projetos (Project Based Le-
arning – PBL), por meio do desenvolvimento 
das seguintes ações: vistoriar a acessibilidade 
nas rampas da sala de estar e do refeitório; 
avaliar as rampas: largura, comprimento e os 

desníveis; corrimões; tipo de piso, sinalização 
e distância de rampa sem intervalo; verificar 
se as rampas estão de acordo com a norma 
NBR 9050 - Acessibilidade à edificações, mo-
biliário, espaços e equipamentos urbanos; 
constatar as dificuldades que os idosos en-
contram para acessar a sala de estar e o refei-
tório, em função das inclinações acentuadas 
das rampas e as dificuldades dos cuidadores 
e enfermeiros em conduzir as cadeiras de 
rodas nesses espaços; desenvolver o projeto 
em AutoCAD dos espaços analisados através 
da Planta Baixa e da representação do Corte 
das rampas, a partir das medições realizadas 
nos ambientes, por meio da disciplina de Ex-
pressão Gráfica; determinar o índice de subi-
da, inclinação das rampas; os ângulos inter-
nos; verificando se as inclinações das rampas 
estão corretas, caso contrário, como deveria 
ser o comprimento das mesmas para que os 
desníveis apresentados estejam de acordo 
com a norma, tendo com suporte a disciplina 
de Cálculo; apresentar propostas para ade-
quação das rampas atendendo as exigências 
da norma técnica NBR 9050, proporcionando 
assim a acessibilidade correta às rampas nos 
ambientes estudados. Ao final o discente foi 
capaz de: verificar a importância na participa-
ção de projetos que tenham conexões com a 
realidade; desenvolver habilidades para so-
lução de problemas, comunicação oral e es-
crita, trabalho em grupo; lidar com questões 
interdisciplinares; desenvolver o pensamento 
crítico e criativo; relacionar os conteúdos de 
disciplinas diferentes facilitando aos alunos 
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a construção do conhecimento; compreen-
der a importância de suas ações no contexto 
social no qual estão inseridos; desenvolver 
habilidades para resolução de problemas 
arquitetônicos relacionados à acessibilidade. 
Conclui-se que os dados coletados foram de 
suma importância para futuras ações para 
melhoria da acessibilidade em rampas nos 

diferentes ambientes da instituição, além das 
ações sociais promovidas pelos alunos uti-
lizando nesse Projeto uma Metodologia de 
ensino-aprendizagem diferenciada.

Palavras-chave: Acessibilidade. Metodo-
logia Baseada em Projeto. PBL
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Caminhando pelos privilégios de classe, gênero 
e raça-etnia

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
Alessandro de Oliveira dos Santos

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Desde 2015, no âmbito da disciplina de 
graduação “Psicologia Social: Intercul-

tura e Raça-Etnia”, ministrada como opta-
tiva livre no Instituto de Psicologia da USP, 
realizamos uma dinâmica de grupo com os 
estudantes, no primeiro dia de aula, visando 
contribuir para sua reflexão sobre os privi-
légios de classe, gênero e raça-etnia. Trata-
-se de uma dinâmica de grupo já realizada 
em outros países, principalmente EUA, e que 
vem sendo aplicada em diferentes espaços 
de ensino, sobretudo universidades (MCIN-
TOSH, 1988; BUTRYN, 2002; CASE, 2013). Ela 
foi adaptada para o contexto brasileiro por 
nós e tem como objetivo dispor um grupo 
de pessoas de modo que seja possível per-
ceber, corporal e espacialmente, as diversas 
vantagens e desvantagens conferidas histó-
rica e socialmente por estes três marcadores 
sociais (classe, gênero e raça-etnia). Por meio 
da dinâmica de grupo é possível refletir so-
bre como é estar implicado na visualização 
dos privilégios e desvantagens de cada um 
em relação aos outros membros do grupo 
e discutir as razões e motivos disso. A ideia 
não é expor ninguém individualmente, mas 
fazer notar a posição de cada um em relação 
ao grupo, permitindo discutir como é estar 
implicado na visualização de privilégios e 
desvantagens, seus e dos outros. 

Para realização da dinâmica de grupo é 
necessário um espaço amplo para que as 
pessoas possam permanecer uma ao lado da 
outra e possam dar ao menos 10 passos para 
frente ou 10 passos atrás. Antes de iniciar 
convém informar que se trata de uma ativi-
dade mobilizadora remetendo a situações 

de hierarquias e opressões diversas. Assim, o 
grupo deve ser acolhedor das possíveis do-
res e sofrimentos disparados, de modo que 
todas as pessoas possam falar e serem ouvi-
das sem serem alvo de perseguição ou des-
legitimação de sua fala ou experiência. 

As instruções para realização da dinâmica 
de grupo envolvem: (a) dispor as pessoas so-
bre uma mesma linha, de modo que todas 
partam do mesmo ponto; (b) explicar como 
funciona a atividade: “toda vez que você 
concordar com uma afirmação feita, dê um 
passo para frente ou para trás conforme o 
solicitado. Se não concordar com a afirma-
ção, permaneça no mesmo lugar”; (c) para 
“aquecer” os participantes convém fazer al-
gumas afirmações antes de iniciar a dinâmi-
ca de grupo, propriamente dita, como, por 
exemplo: “se você se sente confortável falan-
do em público, dê um passo para frente”. 

A seguir, apresentamos, a título de exem-
plo, algumas das afirmações utilizadas na di-
nâmica de grupo: “Se você já foi intimidado 
ou te ‘zoaram’ com base em algo que você 
não pode mudar, dê um passo para trás”; “Se 
você tem problemas para conseguir um táxi 
à noite, direto na rua, de um passo para trás”; 
“Se você sente ou já sentiu medo de beijar 
seu parceiro ou parceira em público, dê um 
passo para trás”; “Se os seus pais ou respon-
sáveis frequentaram faculdade, dê um passo 
à frente”; “Se você pode cometer erros e as 
pessoas não atribuem seu comportamen-
to ao seu grupo étnico-racial, dê um passo 
à frente”; “Se você já teve que se perguntar 
se a situação que estava vivendo era ou não 
assédio, dê um passo para trás”; “Se não é 
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você que lava o seu banheiro, dê um passo 
para frente”; “Se você já teve que apresentar 
diversas vezes seu parceiro ou sua parceira 
como ‘amigo’ ou ‘amiga’, dê um passo para 
trás”; “Se seus pais nunca tiveram que con-
versar sobre raça ou racismo com você, dê 
um passo à frente”; “Se você não teme so-
frer violência em um relacionamento amoro-
so, dê um passo para frente”; “Se você tiver 
confiança que seus pais seriam capazes de 
te ajudar financeiramente se estivesse pas-
sando por uma dificuldade financeira, dê 
um passo para frente”; “Se você nunca ouviu 
abordagens sexuais, ‘cantadas’, de pessoas 
que não conhece e estavam passando por 
você na rua, dê um passo para frente”; “Se 
você já viajou de férias com seus pais na in-
fância, dê um passo para frente”.

Em todas as ocasiões em que a dinâmica 
de grupo foi realizada com estudantes da 
disciplina, produziu abertura para o diálogo 
entre eles acerca dos marcadores sociais pro-
blematizados (classe, gênero e raça-etnia) e 
como os mesmos tem o poder de objetivar 
e localizar as pessoas em nossa sociedade. 
Trata-se, portanto, de uma dinâmica de gru-
po capaz de sensibilizar e abrir os universos 
de locução dos estudantes acerca das hierar-
quias e opressões do cotidiano. Desse ponto 
de vista, tem como finalidade o incremento 
da “ação comunicativa”, que para Habermas 
(2014 [1968]) é uma interação simbolicamen-

te mediada entre agentes/sujeitos sociais, 
capaz de estimular a reflexão sobre as nor-
mas sociais internalizadas, sendo emuladora 
de relações éticas preditoras de posturas de 
consenso e solidariedade. Desse ponto de 
vista, a dinâmica de grupo pode ser consi-
derada uma metodologia ativa de ensino-
-aprendizagem, uma vez que estimula o in-
cremento da “ação comunicativa” com vistas 
ao reconhecimento do outro e de si mesmo, 
numa sociedade atravessada por hierarquias 
que tendem a naturalizar privilégios e des-
vantagens construídos historicamente. 
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Música Corporal e Jogos Musicais: Barbatuques 
ma Educação Musical do Artista Teatral

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
Maurício de Oliveira Maas

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

E sta pesquisa de mestrado sob a orienta-
ção do Prof. Dr. Fábio Cardozo de Mello 

Cintra, iniciada em fevereiro de 2016, propõe 
uma investigação sobre as possibilidades 
de aplicação das práticas de musicalização 
corporal utilizadas pelo grupo Barbatuques, 
referência mundial em percussão corporal, 
na educação musical do artista teatral. Por 
conseguinte, este trabalho pretende ajudar 
a preencher uma lacuna ainda existente no 
ensino musical presente atualmente nas di-
versas escolas de teatro no Brasil.

O artista teatral precisa ter em sua forma-
ção, um mínimo de conhecimento musical. 
A utilização prática dos diversos jogos mu-
sicais corporais contribui no desenvolvimen-
to e na apropriação de diversas qualidades 
e conceitos musicais: ritmo, pulso, afinação, 
coordenação motora, noção temporal, criati-
vidade, sensibilidade, expressividade, escuta, 
atenção, estado de jogo, composição e im-
provisação, expandindo assim, suas possibi-
lidades musicais, desenvolvendo seu reper-
tório de possibilidades e tendo ferramentas 
à sua disposição para o seu fazer artístico. É 
preciso trazer esta força musical para den-
tro das salas de aula de teatro, não apenas 
do modo tradicional que vem sendo trazi-
do mas abrindo novas possibilidades e no-
vos horizontes. A proposta desta pesquisa é 
poder compartilhar, estudar e refletir sobre o 
uso de todo este conhecimento pedagógico 
dos Barbatuques na formação do artista te-
atral. Fazer com que esta educação seja mais 
completa e coesa, proporcionando uma fer-
ramenta disponível, acessível e inovadora. 
Transformá-lo em semeador e multiplicador 

desta nova linguagem que propõe uma volta 
às origens, à sua fonte primária artística e so-
nora, utilizando um conhecido instrumento 
de trabalho: o seu próprio corpo. 

A pesquisa realizada pelos Barbatuques já 
foi citada em diversos artigos e livros escola-
res. A técnica desenvolvida pelo grupo tam-
bém começou a ser utilizada cada vez mais 
pelas escolas brasileiras – tanto particulares 
quanto públicas – e ganhou força entre os 
educadores pela facilidade de aplicação, 
inovação, simplicidade e baixo custo para as 
instituições. Como não é necessário ter ins-
trumentos musicais, apenas uma sala de aula 
com as cadeiras afastadas já é suficiente para 
se ter um aprendizado musical consistente, 
lúdico e bastante rico em conteúdos. 

Entretanto podemos considerar que a 
percussão corporal ainda está dando seus 
primeiros passos dentro do universo aca-
dêmico. Alguns livros, teses e dissertações 
a respeito estão disponíveis, entretanto ain-
da existe uma carência de uma bibliografia 
específica mais aprofundada sobre o tema, 
principalmente no que diz respeito à inter-
secção com o âmbito teatral.

O aprendizado da percussão corporal 
acontece primeiramente em um nível prático 
de experimentação. O ponto de partida é o 
próprio corpo do artista teatral. 

O presente projeto pretende realizar diver-
sos trabalhos práticos em campo através de 
treinamentos musicais, oficinas e workshops 
de experimentação, embasado pela pesqui-
sa teórica que estará acontecendo concomi-
tantemente. 

Andar pelo espaço de trabalho para co-
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meçar a compreender o pulso é fundamen-
tal. Ao perceber a constância e a velocidade 
dos passos cadenciados, o investigador terá 
a capacidade de entrar em contato direto 
com estes conceitos tão simples, mas ainda 
misteriosos e difíceis para muitos. Jogos em 
cima das variação de velocidade, intensida-
de e dinâmica dos passos acabam ganhando 
inúmeras possibilidades de deslocamento e 
movimentações. A prática destes diversos 
jogos musicais que marcam o pulso com os 
pés é literalmente o primeiro passo para a 
compreensão e apropriação do pulso e suas 
subdivisões. 

Conhecer e explorar as possibilidades so-
noras que o corpo faz pode propiciar um 
universo imensamente criativo, lúdico e gra-
tificante para o artista teatral. Podemos fazer 
sons com os pés, palmas, sons com a boca, 
cantos e assovios. Ao encadear estes sons 
através de sequências sonoras, começamos 
a trabalhar com organização musical e co-
ordenação psico-motora. Através de jogos e 
propostas dirigidas, é possível explorar inú-
meras possibilidades para se apropriar do 
conceitos musicais de ritmo, pulso, afinação, 
coordenação motora, noção temporal, criati-
vidade, sensibilidade, expressividade, escuta, 
atenção, estado de jogo, criação, regência, 
composição e improvisação musical.

Combinar estes jogos com outros já exis-
tentes no teatro, pode trazer oportunidades 
inimagináveis de descobertas do fazer tea-
tral, colaborando de maneira direta com o 
desenvolvimento artístico através da prática 
e da reflexão sobre a percussão corporal e 
jogos musicais corporais.

 
Sou integrante do grupo Barbatuques des-

de 2001. Fui professor da graduação da Facul-
dade UniSantanna em São Paulo durante três 
anos no curso de graduação em Música mi-
nistrando a oficina “Percussão Corporal I e II”.
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Animais como coeducadores no processo de 
ensino-aprendizagem

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo
Maria de Fátima Martins e Maísa Carolina Eliseu

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Os animais como agentes promotores 
de educação, saúde, respeito e bem-

-estar contribuem para facilitar e desenvolver 
o potencial humano de compaixão, sociabi-
lidade e generosidade e o convívio com os 
animais pode facilitar essa troca melhorando 
a qualidade de vida, a educação e a saúde 
não só das crianças, mas também uma ação 
mediadora e de sensibilização com os pro-
fessores, diretores e funcionários das esco-
las assegurando os meios necessários para 
que os animais sejam recebidos e promovam 
mudanças perceptíveis no cotidiano escolar 
das crianças de forma lúdica e instrutiva. Este 
projeto teve início em 2000 e se estendeu até 
2016. Foram 16 anos de pesquisas com aulas 
teórico-práticas apoiadas em estudos envol-
vendo a interação entre crianças e animais. 
Foram utilizadas várias espécies como jabu-
tis, cães, gatos, moluscos escargots, coelhos, 
pássaros e porquinhos da Índia. A coleta de 
dados teve início em escolas da rede munici-
pal urbana e rural e também em uma esco-
la privada. O estudo enfatizou as escolas de 
ensino fundamental e teve extensão ao en-
sino médio. Com os adolescentes foi permi-
tido iniciar um projeto de iniciação científica 
evidenciando aspectos específicos da impor-
tância do jovem ter contato com a pesquisa e 
com a universidade, o que permitiu vivenciar 
na prática o encurtar distâncias entre os en-
sinos fundamental, médio e a universidade. 
O projeto foi estendido aos alunos da gra-
duação que cursavam disciplinas optativas 
de Zooterapia e Comportamento e Bem Es-
tar Animal, assim como aos alunos de pós-
-graduação da disciplina de Fundamentos de 

Zooterapia Aplicada à Ciência Animal, alunos 
de Prática Profissionalizante e estagiários de 
diferentes formações. Toda a metodologia de 
pesquisa esteve centrada na Pesquisa-Ação e 
o método foi evoluindo dentro de uma visão 
essencialmente humanista, ou seja, os prin-
cípios da educação humanitária se fizeram 
presentes através de uma ação deliberada 
visando uma mudança no mundo real, com-
prometendo-se a abordar pesquisa e ensi-
no já no ensino fundamental, possibilitando 
aos pesquisadores envolvidos interpretar e 
intervir educando e sendo educado. A Pes-
quisa-Ação é do tipo participativa, pois pos-
sibilita o envolvimento do pesquisador em 
uma prática participativa permitindo agregar 
vários métodos e técnicas de pesquisas so-
ciais, biológicas e educativas. O objeto de es-
tudo não foi inerte e neutro, mas carregado 
de significados e relações nas quais todos os 
participantes criaram suas ações e posterior 
aprendizado que permitiu conhecer os pes-
quisados, como eles se relacionavam com 
seus animais, com a natureza, com as pes-
soas e com a equipe executora do projeto. O 
projeto possibilitou visitas monitoradas com 
as crianças e professores, o envolvimento de 
alunos de graduação, pós-graduação e prá-
tica profissionalizante, além do conhecimen-
to do comportamento, manejo e bem-estar 
dos animais participantes do projeto. Todas 
as atividades foram registradas na forma de 
relatórios que continham todos os dados en-
volvendo o desenrolar do cotidiano da pes-
quisa, as reflexões a campo e as situações vi-
vidas (percepções, hesitações, interferência, 
medo, empatia) que ocorreram durante todo 
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o percurso desta investigação. A fotografia 
foi um recurso bastante utilizado durante o 
desenrolar desta investigação, pois os movi-
mentos, gestos, posturas, costumes, salas de 
aula e a forma singular de cada criança atuar 
com os animais foram registrados e isso leva 
a inferir que a fotografia favorece uma identi-
ficação perceptiva elementar pois busca o re-
alismo sem ser real, é uma imagem concreta 
e material usada para representar conceitos 
às vezes abstratos. No entanto, é através dela 
que é permitido ao pesquisador situar e en-
tender uma situação que passou despercebi-
da no espaço temporal. Para interpretar uma 
fotografia se faz necessário: percepção (ao 
ver a fotografia) e imaginação (ligar a cena 
ao assunto), e ao mesmo tempo imaginar os 
elementos que chamam atenção, cabendo à 
equipe executora do projeto e participantes 
interpretar os ocorridos em sala de aula em 
cada módulo da pesquisa e com cada animal 
que participou da interação. Com o desen-
volvimento das redes sociais o processo é 
análogo, porém requer mais prática dos en-
volvidos para garantir a difusão do trabalho 
e os vídeos possibilitam a precisão de análise 
dos dados. A partir da análise dos dados que 
contemplaram uma abordagem qualitativa 
complementada por análises quantitativas, 
as quais se complementam, pois do ponto 
de vista metodológico, a realidade abrangida 
por dados qualiquantitativos traz a luz indi-
cadores e tendências observáveis somados 
a valores, crenças, representações, hábitos 
e opiniões envolvendo especificidades das 

diferenças sociais e culturais existentes entre 
os participantes privilegiando processos de 
conscientização na interação homem e ani-
mal, no bem-estar e no respeito a todas as 
formas de vida. Através dos resultados ob-
tidos ficaram evidenciados aspectos espe-
cíficos do relacionamento dos animais com 
as crianças de diferentes escolas e também 
com a comunidade, através da participação 
do projeto em eventos culturais realizados 
pela comunidade possibilitando também 
compreender que a Zooterapia ou Educação 
Assistida por Animais estimulou sentimentos, 
proporcionou mudanças na rotina dos esco-
lares envolvidos e estes se tornaram mais re-
ceptivos, curiosos e alegres com a presença 
dos animais que foram introduzidos à medi-
da que o projeto evoluiu. Os animais repre-
sentaram para as crianças um aprendizado 
complementar ao ensino dado, estimulando 
e catalisando padrões de comportamento, 
representando uma nova forma de contribuir 
com o processo de ensino-aprendizagem, 
além de sensibilizar os graduandos, pós-gra-
duandos, estagiários e alunos de prática pro-
fissionalizante para que ousem cada vez mais 
e possam continuar trabalhando o caminho 
do conhecimento científico sob a ação edu-
cacional dos animais e que os mesmos ilumi-
nem as novas pesquisas que surgirão nessa 
instigante área que é a Zooterapia nas esco-
las.

Palavras-Chave: Interação criança-animal. 
Educação assistida por animais. Zooterapia
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Produção de vídeos por estudantes da Nutrição 
como ferramenta para a construção de 
conhecimento em Bioquímica e desenvolvimento 

de competências de comunicação
Instituto de Química da Universidade de São Paulo

Flavia Vischi Winck e Flavia Carla Meotti
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Introdução

A forma de organização atual da socieda-
de aponta para a necessidade de forma-

ção de profissionais com maior flexibilidade 
na execução de suas atividades laborais. A 
formação, portanto, deve contemplar diver-
sas atividades que promovam a maximiza-
ção de competências que podem contribuir 
para que o indivíduo tenha a possibilidade 
de se redesenhar na sua trajetória profissio-
nal encontrando formas diversificadas de 
atuação profissional. Como mencionado em 
estudos feitos por Perrenoud, a exposição do 
indivíduo a situações semelhantes as quais 
estes são e serão verdadeiramente confron-
tados na sua vida profissional seria impor-
tante e poderia fomentar novas habilidades 
e competências (Duarte, 2001). Assim sendo, 
para conseguir maximizar as competências 
dos futuros profissionais, é importante que o 
estudante seja exposto a formas variadas de 
construção do conhecimento. 

Algumas abordagens e modelos pedagó-
gicos incluem em sua estrutura a capacitação 
e treinamento dos estudantes em ativida-
des que exigem destes um comportamento 
mais ativo no processo de ensino-aprendiza-
gem. Uma destas abordagens, “Lernen dur-
ch Lehren”, elaborada pelo Francês Jean-Pol 
Martin prevê que os estudantes participam 
ativamente da elaboração de conteúdo de 
aula que será utilizado para transmitir um 
conhecimento específico abordado em uma 
disciplina específica. O docente responsável 

tem um papel de intensivo controle e mode-
ração no processo de escolha de conteúdo, 
normatização da linguagem e do conheci-
mento que deve ser abordado pelos estu-
dantes no trato ao tema de estudo seleciona-
do. Pensando nesta abordagem, escolhemos 
combinar esta vertente com a disponibilida-
de de elaboração e uso de recursos tecno-
lógicos de disseminação de conhecimento e 
de construção de formas de comunicação. 

Objetivo
Nossa proposta foi direcionada a estu-

dantes do primeiro semestre do curso de 
Nutrição cursando a disciplina de Bioquí-
mica (QBQ0313). O objetivo principal foi de 
imprimir nos estudantes a necessidade de 
transmitir o conhecimento da Bioquímica à 
um público leigo através da criação e produ-
ção de vídeos onde conceitos complexos de 
Bioquímica e Biologia Molecular pudessem 
ser transmitidos de forma inteligível, em lin-
guagem acessível e cientificamente precisa, 
às pessoas que não são da área.

Metodologia
Visto que estes futuros profissionais da 

Nutrição terão a missão de orientar a socie-
dade para a nutrição e saúde, entendemos o 
quão importante é que esta habilidade seja 
despertada já no início de sua graduação. 
Cada grupo selecionou o tema de interesse 
da Bioquímica entre um grupo de 11 temas 
pré-selecionados para a confecção do vídeo 
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e escolheu os recursos necessários para a 
transmissão do conhecimento ao seu públi-
co alvo como lhes parecesse mais adequado, 
incluindo por exemplo a comicidade, a co-
nexão com assuntos atuais, uso de imagens, 
sons, personagens, entrevistas, cores, cola-
gens, entre outros recursos. O trabalho foi 
realizado durante um semestre, com acom-
panhamento de duas docentes.

Resultados e discussão
Ao atingir o objetivo principal de confec-

ção dos vídeos outros objetivos pedagógi-
cos também foram alcançados dado que 
desejamos também aumentar no estudante 
da Nutrição a sua compreensão sobre o seu 
próprio papel no processo de ensino-apren-
dizagem e salientar sua compreensão de sua 
importante relação humana como agente 
transformador social. Em termos de ensino 
em Bioquímica, a elaboração do vídeo de-
mandou tempo de estudo além da sala de 
aula, onde o aluno teve que buscar informa-
ções adicionais e elaborá-la para cumprir o 
objetivo do trabalho. É relevante mencionar 
que a elaboração do vídeo foi proposta no 
início do semestre e teve um acompanha-
mento das duas professoras no decorrer do 
mesmo, com reuniões periódicas, auxílio na 
busca bibliográfica e discussões sobre as-
suntos diversos correlatos ao trabalho apre-
sentado. Esta orientação durante a confec-
ção do vídeo foi fundamental para garantir 
a manutenção da agenda de execução da 
proposta e essencial na elaboração dos cri-
térios e na acurácia das informações obtidas 
e reportadas nos vídeos. Ao final da confec-
ção dos vídeos, estes foram apresentados 
em uma aula especial e os mesmos alunos 

deram uma nota final de avaliação dos tra-
balhos dos colegas. O resultado da elabora-
ção deste vídeo superou as expectativas dos 
próprios alunos. Eles puderam perceber o 
quanto aprenderam com tal tarefa. Também 
puderam perceber o vasto número de infor-
mações incorretas acerca do assunto presen-
tes na mídia, em redes sociais e websites de 
veracidade duvidosa e, despertaram em si, a 
visão crítica sobre as informações disponí-
veis na mídia e na internet. 

Conclusões
O presente trabalho apresentou vários 

pontos importantes na formação dos estu-
dantes: 1- a consolidação do conhecimento 
na área pesquisada em temas da Bioquímica; 
2- percepção dos desafios da comunicação 
na área da saúde; 3- o desenvolvimento da 
habilidade de comunicação do conhecimen-
to pelos alunos para público em geral; 4- a 
percepção crítica pelos alunos acerca das in-
formações disponíveis na mídia; 5- autoava-
liação de competências e de competências 
dos grupos expositores.
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Aplicação de metodologia ativa para a 
integração de conteúdos da disciplina ‘Processos 

Bioquímicos Industriais’
Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo

Marcelo Holanda Vasconcelos e Talita Martins Lacerda
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Objetivo

O presente trabalho está relacionado à 
aplicação de metodologia ativa em 

uma disciplina com extenso conteúdo pro-
gramático. A ideia foi trabalhar de forma que 
todo o conteúdo fosse abordado, estimulan-
do uma atitude ativa do aluno na construção 
do conhecimento.

Descrição
A disciplina (Processos Bioquímicos Indus-

triais) tem alto caráter inter/multidisciplinar, 
pois envolve os processos biotecnológicos 
em todos os setores industriais. Inicialmen-
te, o conteúdo a ser abordado foi dividido 
em três grandes áreas, i.e., setor industrial 
farmacêutico, setor industrial alimentício e 
setor agroindustrial/ambiental e, em todos 
os casos, foram considerados: matéria-pri-
ma, processo de produção, recuperação do 
produto, envase, etapas de comercialização, 
legislações pertinentes e ambientes indus-
triais associados.

Metodologia
A metodologia de aprendizagem baseada 

em problemas foi utilizada como ferramenta 
com a finalidade de expor os alunos às situ-
ações corriqueiras de processos industriais, 
de forma que buscassem soluções aos casos 
com visão científica e tecnológica. Os alunos 
também tiveram a oportunidade de apre-
sentar dois seminários com temas determi-
nados acerca do processo de produção de 
um produto específico, dentro das duas pri-

meiras grandes áreas mencionadas acima.. 
Referente ao setor agroindustrial/ambiental, 
os alunos desenvolveram um novo modelo 
de biorrefinaria capaz de produzir, no míni-
mo, 3 produtos, a partir de uma matéria-pri-
ma não usual. É importante mencionar que, 
em todos os casos, os alunos foram estimu-
lados a realizar as apresentações em inglês, 
a fim de treiná-los, e até mesmo, prepará-los 
para futuros processos de seleção.

Resultados
Ao final da disciplina, pôde-se perceber 

que os alunos foram capazes de integrar os 
conhecimentos adquiridos previamente em 
outros temas do curso de Engenharia Bio-
química, com aqueles pertinentes aos pro-
cessos industriais de forma objetiva e técni-
ca. A metodologia de ensino/aprendizagem 
abordada e executada na disciplina vai de 
encontro com a teoria de Glasser, referente à 
pirâmide do aprendizado, que explica o grau 
de aprendizagem de acordo com a técnica 
utilizada.

Conclusão
A metodologia baseada na aprendizagem 

em problemas foi uma ferramenta impor-
tante para o cumprimento com sucesso da 
disciplina.

Palavras-chave: aprendizagem baseada 
em problemas. processos bioquímicos in-
dustriais. estudo de caso
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Oficina de Inovação: “Design Thinking” Como 
Ferramenta de Ensino na Graduação

1Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo
2Conexidade Serviços Empresariais Ltda

Larissa Braga Bueno-Borges1, Haimlton Caio Gouvea2 e Marisa Aparecida Bismara Regitano-d’Arce1

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Introdução

O consumidor moderno busca identifi-
car-se com todos os aspectos envolvi-

dos no conceito de um produto, como ques-
tões de sustentabilidade e saúde. Com isso, a 
indústria de alimentos demanda profissionais 
inovadores e capazes de adaptar-se às mu-
danças nas tendências de mercado. Dentre as 
abordagens criadas para facilitar o processo de 
inovação, existe o design thinking. Mais do que 
um passo a passo, design thinking consiste em 
uma abordagem multidisciplinar como plata-
forma para a inovação. Ela vem sendo empre-
gada por profissionais no desenvolvimento e 
aprimoramento de produtos e serviços, bem 
como na resolução de problemas. Vianna et 
al. (2012) definem as fases do processo como: 
Imersão (entendimento do problema), idea-
ção (criação), prototipação (experimentação) 
e desenvolvimento (aprimoramento). De for-
ma que alunos da graduação em ciências de 
alimentos pudessem vivenciar uma experiên-
cia de inovação, aplicando conhecimentos em 
óleos e gorduras, foi organizada uma oficina 
de design thinking, conduzida por um profis-
sional de inovação na indústria alimentícia.

 
Objetivos

Através da experiência em inovação com 
design thinking, reformular o conceito de 3 
maioneses de acordo com o desafio identi-
ficado durante a palestra e análise sensorial 
dos produtos. 

 
Descrição Do Projeto

A oficina de inovação foi inserida na pro-

gramação da disciplina LAN0155 Óleos, 
Gorduras, Grãos e Derivados, oferecida no 
2º semestre de 2016 aos alunos do 3º ano 
do curso de ciências de alimentos da Esco-
la Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – 
ESALQ/USP. A disciplina foi ministrada pela 
Profa. Dra. Marisa A. B. Regitano d’Arce e 
contou também com a aluna de doutora-
do Larissa B. Bueno Borges como estagiária 
PAE. O profissional ministrante da oficina foi 
o engenheiro Hamilton Caio Gouvea. Antes 
ao dia da oficina, foi pedido aos alunos que 
estudassem os diversos aspectos do tema 
de maioneses: seus processos de fabricação, 
valor de mercado, ingredientes e rótulos. A 
oficina foi dividida em 4 atividades: palestra, 
análise sensorial, atividade prática e apresen-
tação dos trabalhos. O profissional convida-
do iniciou o evento com uma palestra sobre 
inovação na indústria de alimentos constituí-
da de 2 fases: 1. “Design Thinking” para Bens 
de Consumo e 2. Alimentos e Ingredientes 
com Óleos e Gorduras. Após a palestra, foi 
conduzida uma breve avaliação sensorial de 
3 marcas de maionese do mercado B2B (bu-
siness to business): a marca líder Helmann’s 
(Unilever) e marcas desafiantes de mercado: 
Soya (Bunge) e Mariana (Cargill). Os alunos 
apontaram a maionese de sua preferência, 
desconhecendo sua identidade. Os resulta-
dos foram sendo apresentados abertamente.

 
Metodologia

Após o teste sensorial, foram dadas as 
instruções para a atividade de prototipação. 
A turma foi dividida em 3 grupos, cada um 
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correspondendo a uma marca de maionese. 
Aos grupos, foi dada a tarefa de propor as 
reformulações de marca que julgassem ne-
cessárias, desde a apresentação visual do 
produto até sua composição em ingredien-
tes, de acordo com o constatado pelo teste 
sensorial e situação da marca no mercado 
brasileiro (como líder de mercado ou desa-
fiante de mercado). Cada grupo foi dividido 
em duas equipes, encarregadas de desen-
volver um dos protótipos de solução: rótulo 
e unique selling proposition (USP), Os alu-
nos receberam instruções de como compor 
esses elementos. O brainstorming ocorreu 
durante 15 minutos, no qual cada equipe 
discutiu entre seus membros a abordagem a 
ser tomada. Fazendo uso de papel, cartolina, 
post-its, revistas e canetas, os alunos tiveram 
15 minutos para elaborar os protótipos. 

 
Resultados

A etapa de imersão da oficina ocorreu, em 
boa parte, fora de sala de aula, pois os alu-
nos foram encarregados de estudar o tema 
com antecedência. Na análise sensorial, a 
marca líder Helmann’s, cuja estratégia de 
produto é tradicionalmente forte, não teve 
maior aprovação em sabor, sendo superada 
em sabor pela desafiante Soya. Embora este 
produto tenha obtido maior aprovação pe-
los votantes, ficou evidenciado que a mar-
ca apresentava uma identidade de produto 
fraca. A maionese Mariana não recebeu ne-
nhum voto de aprovação em sabor, identi-
ficando-se imagem de produto com falhas. 
Na oficina, os alunos foram desafiados a co-
ordenar as ideias de todos os seus membros 
(brainstorming) em tempo limitado. Ainda, 
tiveram que apresentar um conceito de pro-
duto coeso entre as equipes de rótulo e de 
USP. Essas práticas os convidaram a exercitar 
a criatividade, o trabalho em equipe, distri-
buição de tarefas e capacidade de síntese. Os 

grupos apresentaram as propostas de con-
ceito para cada maionese, sendo eles: Do-
mus (Soya), Be Mayo (Mariana) e Qualidade 
& Tradição (Helmann’s). O produto Domus, 
do latim “residência; morada”, foi desenvol-
vido sob o conceito da maionese de origem 
francesa, com rótulo azul e branco e símbolo 
de chapéu de chef, atribuindo características 
gourmet e refinamento através da alusão à 
receita tradicional da França. Be Mayo pro-
pôs reformular inteiramente a marca e com-
posição da maionese Mariana, sob um con-
ceito de saúde e ingredientes inteiramente 
naturais, com uso de ervas aromáticas, sem 
adição de aditivos artificiais, com um rótulo 
de elementos verdes e folhas. Qualidade & 
Tradição reforçou o conceito de tradição da 
marca, apresentando um rótulo que ressal-
tava seu nome em faixa vermelha, propondo 
uma embalagem inovadora, contendo vários 
sabores de maionese na forma de sachês. 
Os conceitos criados trouxeram uma respos-
ta precisa para o desafio retratado no teste 
sensorial.

 
Conclusão

Todos os alunos realizaram trabalho pré-
vio de pesquisa, participando durante todas 
as atividades. Os grupos apresentaram con-
ceitos de produto completos e inovadores, 
imbuídos de alta qualidade de reflexão dos 
alunos e que, segundo a avaliação do profis-
sional ministrante da oficina, surpreenderiam 
às empresas cujas marcas foram analisadas.

 
Referências Bibliográficas
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Palavras-chave: desenvolvimento de pro-
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Vídeo e votação eletrônica em sala de aula: 
ativando alunos para a questão do exercício ilegal 

da profissão na Odontologia
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Mary Caroline Skelton Macedo, Rogerio Oliveira, Gabriela Cauduro da Rosa, Nelson Sakaguti, Luiz Eugênio 
Nigro Mazzilli, Maria Ercília de Araújo, Dalton Luiz de Paula Ramos, Leandro Costa e Patrícia Theodoro

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Objetivos

O objetivo foi ativar alunos de graduação 
ao debate sobre exercício ilegal da pro-

fissão enquanto estudantes, suas implicações 
éticas e legais propiciando a escolha de pos-
turas compatíveis com o sistema normativo 
brasileiro. O acionamento partiu de um alu-
no tendo-se em vista as atividades extramu-
ros que desenvolve, dentre as quais o estágio 
supervisionado. Para tanto, foi utilizada uma 
metodologia ativa, com o intuito de gerar o 
debate produtivo entre estudantes e profes-
sores.

Descrição do Projeto
Um aluno de graduação trouxe uma dú-

vida à professora que o supervisionava, ge-
rada pelas recentes ações da fiscalização 
do CROSP que encontraram estudantes em 
exercício ilegal da profissão. Somado o fato 
de que o número de acionamentos éticos 
nos últimos anos atinge mais de 50% dos 
formados de até 10/15 anos, uma estratégia 
eficiente sobre temática durante a formação 
se faz necessária. A partir deste questiona-
mento, professores de Bioética, Deontolo-
gia, Odontologia Legal, Odontologia Social 
e Teleodontologia da FOUSP se dedicaram a 
desenvolver uma estratégia de ativação dos 
alunos com vídeos de situações simuladas e 
perguntas que pudessem suscitar discussões. 
A estratégia foi aplicada durante o 40o Con-
gresso Universitário Brasileiro de Odontolo-
gia – CUBO, 2016, ocorrido na FOUSP, para 
28 alunos de graduação de diversos anos e 

cursos de Odontologia. O título da atividade, 
escolhido pelos alunos, foi “Fui processado: 
e agora?”.

Metodologia
Foram desenvolvidos três roteiros para ví-

deos de curta duração que abordassem situa-
ções específicas: o estágio supervisionado do 
estudante de Odontologia; o exercício ilegal 
do protético e a conivência do dentista; e, o 
exercício ilegal enquanto estudante de Odon-
tologia. O primeiro vídeo intitulado “O japo-
nês da federal” tem 2min28seg; o segundo 
foi “Protético pode atender paciente?” e tem 
1min36seg; e, o terceiro foi “Malandramente 
dentista”, com 1min52seg. Os vídeos foram 
depositados no repositório YouTube. Os rotei-
ros haviam sido elaborados pelos professores 
envolvidos e foram produzidos pelo Centro 
de Produção Digital da FOUSP, no Núcleo de 
Teleodontologia e em um consultório particu-
lar. A orientação para os roteiros foi de leveza 
e alguma descontração. 

Foram também produzidas nove questões 
relacionadas aos vídeos para que os alunos 
pudessem responder por meio dispositivo 
de voto eletrônico logo após terem assistido 
aos vídeos. As questões foram construídas 
para gerar discussões entre os participantes. 
Os professores presentes e uma advogada 
do CROSP discutiam as respostas após o en-
cerramento de cada votação. 

Resultados
A atividade durante o CUBO desenvolveu-
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-se em duas horas corridas e contou com a 
participação de 28 alunos de graduação pro-
cedentes de diversas Instituições de Ensino 
Superior. Presentes estiveram quatro pro-
fessores para apoio e debate, além de uma 
advogada do CROSP. Os participantes foram 
instruídos a baixar um aplicativo para seus 
celulares visando a votação eletrônica. A es-
tratégia foi explicada a todos e o primeiro 
vídeo foi apresentado. Em seguida projetou-
-se a primeira questão, abrindo-se a votação. 
Os 28 participantes votaram e o resultado 
totalizado foi projetado permitindo que os 
professores debatessem os resultados. Ob-
servou-se que esta dinâmica ativou positiva-
mente a plateia que formulou novas pergun-
tas aos docentes participantes e à advogada, 
que assim puderam interagir, descrevendo e 
ponderando situações ocorridas de forma a 
auxiliar a compreensão dos conteúdos en-
volvidos. Seguiu-se a mesma metodologia 
para o segundo vídeo, contudo, o terceiro 
deles não pode ser totalmente trabalhado 
em virtude do tempo que se expirou. Os de-
bates precedentes consumiram as 2 horas 
previstas para a atividade. Assim, foi possível 
apenas apresentar o terceiro vídeo, mas sem 
a sequência de perguntas relacionadas.

Não houve qualquer problema técnico re-
lacionado ao acesso às perguntas e a vota-
ção eletrônica. O sistema utilizado foi o Vox-
Vote para iOS e Android.

Conclusões
Levando-se em consideração os aspectos 

éticos e legais que envolvem a formação do 
aluno e o exercício profissional em Odonto-
logia e a necessidade de se ouvir e orientar 
o corpo discente para o cumprimento das 
normas éticas e legais; e, também conside-
rando a necessidade de se rediscutir perma-
nentemente os currículos de formação, as-
sumindo novas abordagens, envolvendo as 
tecnologias de domínio das novas gerações, 

dando-lhes oportunidade de se portarem 
ativamente no processo de ensino-aprendi-
zagem, conclui-se que a estratégia atendeu 
de forma consistente a necessidade de se 
discutir e orientar o aluno quanto ao exercí-
cio ilegal da profissão de cirurgião-dentista 
enquanto estudante de graduação. A estra-
tégia é facilmente aplicável em sala de aula.

Os vídeos geraram a ambientação ne-
cessária à discussão e ao envolvimento da 
plateia, com uma notória ativação após a 
primeira pergunta projetada com foco na 
votação eletrônica. Isso indica a necessida-
de de uma pergunta inicial isenta para que 
todos se ambientem. Assim os participantes 
compreenderão a estratégia, a questão do 
sigilo das respostas enviadas e sua participa-
ção será de maior envolvimento.

Esta metodologia ativa deve ser melhor 
explorada em sala de aula, com potencial de 
se observar a absorção de conteúdos e até 
avaliar temas específicos. O sistema utilizado 
para esta estratégia foi o mais simples e fa-
cilitado dentre os oferecidos gratuitamente 
para celulares.
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A aplicação do tripé universitário na estruturação 
de atividades de divulgação do curso de Ciências 

dos Alimentos da USP
1Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo

2Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo
Marcelo Belchior Rosendo da Silva1, Anna Paula de Souza Silva2, Anna Flávia de Souza Silva2, Monalisa de 

Lima Nepomoceno2, Claudia Scarpelin2, Jéssica da Costa Pereira2, Fabiane Barco Maximo2, Mayara Cardoso 
da Rosa2, Diogo Tau Zymberg Tomaszewski2 e Thais Maria Ferreira de Souza Vieira2

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Objetivos

A presentar os trabalhos desenvolvidos 
pela Comissão de Divulgação do Curso 

de Ciências dos Alimentos da USP e a sua 
contribuição para a formação dos alunos in-
tegrantes.

 
Descrição do projeto

Criado em 2001, o Curso de Bacharelado 
em Ciências dos Alimentos da USP é pio-
neiro no Brasil e trouxe ao país um profis-
sional diferenciado e com visão holística do 
sistema de produção agroalimentar. Embora 
consolidada em outros países, esta profissão 
ainda é pouco conhecida no Brasil, neces-
sitando de divulgação. Desde 2011 o curso 
conta com uma Comissão de Divulgação 
composta por alunos de graduação e pós-
-graduação que desenvolvem atividades de 
promoção do curso e do profissional Cientis-
ta de Alimentos. Em 2016, a comissão foi re-
estruturada e passou a atuar como assessora 
à Coordenação do Curso (CoC), com princí-
pios alinhados ao tripé universitário: ensino, 
pesquisa e extensão. Este resumo apresenta 
os trabalhos desenvolvidos pela comissão 
em 2016 e evidencia os resultados positivos 
desta reestruturação que contribuíram para 
a formação acadêmico-profissional dos alu-
nos integrantes.

 
Metodologia

Foram realizadas reuniões mensais de pla-

nejamento a fim de estruturar as atividades 
de divulgação. As bases de ensino e pesquisa 
foram destacadas nestes encontros durante 
discussões de estratégias para a confecção 
de materiais e experimentos científicos vi-
sando atrair a atenção do público alvo (ves-
tibulandos) nos eventos de divulgação. O 
trabalho de extensão foi exercido pela faci-
litação do acesso da população à conteúdos 
tratados na área de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos (CTA), transmitidos por meio de 
palestras e publicações em redes sociais.

 As atividades de divulgação foram realiza-
das em parceria com o Programa “Profissões 
na ESALQ”, que recepciona estudantes de 
ensino médio no campus oferecendo pales-
tras sobre o curso e atuação do profissional, 
além da participação em feiras de profissões. 
A comissão ainda intensificou suas ativida-
des nas redes sociais e desenvolveu mate-
riais que exploram a presença da CTA no co-
tidiano da população.

Visando o desenvolvimento dos integran-
tes e o aprimoramento das atividades de 
divulgação, os membros participaram de 
treinamentos sobre tendências e inovações 
na indústria alimentícia (ministrados por 
egressos atuantes no mercado), assim como 
técnicas de fotografia, produção de vídeos 
e comportamento durante entrevistas (com 
apoio da ACOM). 

Os membros integraram as reuniões ofi-
ciais da CoC e acompanharam as tomadas 



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 92

de decisões organizacionais do curso, de-
senvolvendo atividades como o mapeamen-
to do perfil dos estudantes e o agendamen-
to e realização de palestras de divulgação.

Para compreender o impacto da comissão na 
formação dos seus integrantes, uma ficha de 
avaliação foi elaborada e aplicada de forma anô-
nima aos participantes da comissão em 2016. 

 
Principais resultados e contribuições

Em 2016, a comissão recebeu 1008 alunos de 
ensino médio, junto ao Programa “Profissões na 
ESALQ”. Destes, 81% estudavam em escolas da 
rede pública e após a atividade, o percentual de 
interesse em estudar na ESALQ passou de 45% 
para 92%. A comissão também esteve presente 
em 9 feiras de profissões de instituições priva-
das, atingindo um público estimado em 5.417 
estudantes, e nas feiras institucionais promovi-
das pela USP (USP e as Profissões e FEPUSP). 

As atividades foram desenvolvidas buscando 
maior atratividade aos vestibulandos. Assim, a 
partir de pesquisas realizadas pelos membros 
da comissão, foi elaborado um conjunto de ma-
teriais demonstrativos que envolvem conceitos 
de ciência e sua aplicação no setor de alimenta-
ção, tais como a produção de aroma de choco-
late a partir de sementes de jaca, interpretação 
de rótulos de alimentos e o papel da análise 
sensorial no desenvolvimento de produtos.

A página institucional do curso no Facebook 
conta com mais de 208 mil seguidores de di-
versos países. Dentre os materiais confecciona-
dos, destaca-se a campanha instrutiva “Tempo 
de Quê?”, que apresenta os benefícios nutricio-
nais e sugestões de uso de hortifrútis em pico 
de produção. A campanha objetiva estimular 
o consumo destes alimentos, resultando em 
grande envolvimento do público, além da par-
ceria estabelecida com a Fundação Cargill para 
publicações mensais no portal “Alimentação em 
Foco”.

Com a intensificação da divulgação em 2016, 
observou-se aumento de 94% na procura pelo 

curso no Vestibular FUVEST 2017 (239 inscri-
ções), frente a edição anterior. Em seu primeiro 
ano de adesão ao SISU, o curso apresentou a 
maior nota de corte na modalidade ampla con-
corrência (714,1 pontos) na 1ª chamada, em 
comparação aos demais cursos de CTA das re-
giões Sul e Sudeste do país.

O questionário de avaliação aplicado aos 
membros da comissão demonstrou que o 
envolvimento neste projeto contribuiu po-
sitivamente para o rendimento acadêmi-
co, assim como para a formação pessoal e 
profissional destes alunos. A confecção de 
materiais para as redes sociais como a série 
“Tempo de Quê?”, as palestras de divulgação 
e as reuniões de planejamento foram as ati-
vidades que mais contribuíram para o desen-
volvimento dos alunos. O envolvimento dos 
membros da comissão nas reuniões da CoC 
apresentou um impacto positivo na tomada 
das decisões relacionadas a adesão ao SiSU, 
alterações de planos de ensino e propostas 
de alterações curriculares baseadas em indi-
cadores levantados pela equipe. 

 
Conclusões

A participação na Comissão de Divulgação 
do Curso de Ciências dos Alimentos consiste 
em uma atividade extracurricular que repre-
senta um diferencial na formação dos estu-
dantes, ao permitir o desenvolvimento de 
competências (e.g. oratória, material de di-
vulgação, manipulação de vídeos e imagens) 
pouco exploradas na formação tradicional da 
Universidade. A aproximação da Comissão 
com a CoC possibilitou a construção conjunta 
de ações com o corpo docente para o aper-
feiçoamento contínuo do curso. As atividades 
desenvolvidas foram positivas para a divulga-
ção do curso, tendo em vista o aumento do 
número de inscritos no vestibular.

Palavras-chave: Cientista de Alimentos. 
Vestibular. ESALQ
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Design de brincadeiras e brinquedos: Construindo 
empatia nos estudantes a partir de métodos ativos 

de ensono-aprendizagem
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Denise Dantas
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

As disciplinas projetuais do campo do 
design enfrentam o grande desafio 

de lidar com o processo criativo dos estu-
dantes, muitas vezes imaturos e autocentra-
dos, e desenvolver nestes alunos a empatia 
necessária para que possam compreender 
que seus projetos devem atender às necessi-
dades de outras pessoas, os usuários de seus 
produtos (Norman, 2006). Essa passagem do 
processo interior de criação, íntimo e pessoal, 
para o processo de validação de suas ideias 
e de compreensão das necessidades alheias, 
não é simples e tão pouco imediato. Envol-
ve não só a aceitação de suas falhas como a 
necessidade de incorporar estas falhas como 
novos elementos para a correção de seus 
projetos. Nesse sentido, o design empáti-
co (KOSKINEN, BATTARBEE e MATTELMÄKI, 
2003) propõe ferramentas que permitem ser 
aplicadas no ensino de graduação para facili-
tarem esta passagem do autoprojeto para o 
projeto para os outros.

Este artigo apresenta a experiência desen-
volvida na disciplina Design de Brincadeiras 
e Brinquedos, oferecida como optativa do 
Curso de Design da FAU USP desde 2013, 
cursada preferencialmente por alunos do úl-
timo ano do referido curso. Tem recebido, ao 
longo dos últimos anos, diversos alunos de 
outras unidades da USP, alunos estrangei-
ros de intercâmbio e alguns alunos ouvintes 
da comunidade. Seu objetivo é o desenvol-
vimento de projetos de objetos e serviços 
para brincar resgatando a cultura brasileira e 
as brincadeiras vernaculares, na abordagem 

metodológica do design centrado no usuá-
rio. Também utiliza elementos e conceitos da 
psicologia do cotidiano (PICHON-RIVIÈRE e 
QUIROGA, 1998. ) e da psicologia social (RO-
DRIGUES, ASSMAR e JABLONSKI, 2000) para 
estabelecer relações entre o sujeito, o pro-
duto e a ação do brincar. As relações com 
a cultura brasileira podem ser implícitas ou 
explícitas, dependendo dos condicionantes 
de cada projeto.

Visando despertar nos estudantes a real 
compreensão do processo de empatia a dis-
ciplina propõe diversas etapas de validação 
das propostas criativas dos alunos a partir 
de testes feitos diretamente com os futuros 
usuários dos brinquedos e jogos projetados. 
O processo inclui as seguintes etapas: cons-
trução de repertório comum e insumos so-
bre design empático, aspectos da psicologia 
social e psicologia do cotidiano aplicados 
à compreensão dos processos de percep-
ção que temos sobre os outros em situações 
sociais; seleção e desenvolvimento de ideias 
para brincadeiras e brinquedos; apresenta-
ção e discussão dessas ideias em sala de aula, 
em processo de validação interna; revisão da 
proposta; validação da proposta em atividade 
com os usuários finais dos produtos propos-
tos; análise dos testes a partir dos objetivos 
propostos e das dinâmicas desenvolvidas, 
considerando aspectos de design, interação, 
ergonomia, sociabilização e viabilidade para o 
desenvolvimento dos produtos. 

Para exemplificar o processo e os resul-
tados obtidos este artigo apresenta a ex-
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periência desenvolvida em 2016 dentro da 
proposta Brinquedos para quem precisa, 
que definiu como público alvo para os pro-
dutos a serem desenvolvidos pelos alunos 
dois públicos distintos: 1) idosos 2) crianças 
com múltiplas deficiências. Para o desen-
volvimento destes projetos a disciplina con-
tou com a parceria da Ahimsa, organização 
educacional para a múltipla deficiência, e o 
Centro Prisma, vinculado ao Colégio Santa 
Maria, na zona Sul de São Paulo, que atende 
a um público da terceira idade.

Em ambas as instituições os alunos apre-
sentaram seus produtos em dias previamen-
te agendados. Puderam visitar as instituições, 
conhecer seus frequentadores, apresentar 
suas propostas e testar seus jogos.

No centro Prisma foram testados 3 jogos 
para pessoas da terceira idade. Um voltado 
para a integração entre o idoso e sua família, 
um outro voltado para a integração de ido-
sos institucionalizados e o terceiro destinado 
a melhorar a memória de pessoas com início 
de Alzheimer ou outras doenças degenerati-
vas da memória.

As atividades com os idosos foram acom-
panhadas pela coordenadora do Centro, 
Suzana Torres. Foi permitida a filmagem e 
fotografias das dinâmicas. Os alunos acom-
panharam, anotaram sugestões, entrevis-
taram os idosos e puderam perceber quais 
elementos de design em seus projetos esta-
vam baseados em premissas egocentradas 
ou em premissas estereotipadas e quais de-
cisões de design atendiam às necessidades 
dos usuários.

Na Ahimsa foi desenvolvido um jogo para 
ser utilizado durante as atividades de aula. 
Nesse caso, foram feitas observações com a 
professora de sala mas não houve filmagem.

Os resultados obtidos a partir de relatórios 
dos alunos e dos participantes voluntários 
mostraram que a saída dos alunos de dentro 
da sala de aula permitiu maior compreensão 
dos processos de design centrado no usuá-
rio. Também demonstrou que os projetos re-
visados foram posteriormente melhor avalia-
dos em uma segunda rodada de avaliações, 
o que reforça a ideia de que a aproxima-
ção dos alunos de seus futuros clientes age 
como facilitador para o processo de empatia. 
As avaliações feitas exclusivamente por co-
legas e pelos usuários são o ponto central 
da proposta, e permite que os estudantes do 
curso se apropriem de seu próprio processo, 
de modo a interiorizar estes procedimentos 
para seu futuro profissional.

Cabe ressaltar também que a interação 
com a comunidade foi outro ponto muito 
favorável, que rendeu novos convites para o 
desenvolvimento de futuros projetos, o que 
também corrobora para com a validade da 
proposta.
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CINUSP: um laboratório interdisciplinar
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo

Esther Império Hamburger e Patricia Moran Fernandes
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

A experiência de gestão de um órgão 
universitário cujo funcionamento está 

baseado no trabalho de estagiários de gra-
duação, sugere o potencial desse tipo de 
organização para atualizar a experiência de 
ensino, pesquisa e extensão universitária, ao 
criar novas dinâmicas e trazer para o centro 
do debate, as inquietações desta geração mi-
lênio. Essa apresentação descreve a experi-
ência da curadoria e organização de mostras 
de cinema e debates, de sua concepção, até 
os desafios conceituais, de produção como a 
seleção de filmes, verificação de disponibili-
dade nas distribuidoras, redação de sinopse 
e ficha técnica e material de divulgação. 

Publica-se regularmente a reflexão mobi-
lizada pela mostra em folhetos, para a im-
prensa e em trabalhos de maior fôlego como 
coletâneas que envolvem a participação tam-
bém de docentes, pós-graduandos e críticos, 
da universidade ou de instituições parceiras, 
acrescentando complexidade ao debate ci-
nematográfico, fazendo emergir fissuras e 
divergências pautadas por questões de or-
dem conceitual ou paixões ensejadas pela 
sétima arte. A gravação de entrevistas com 
realizadores e debatedores, disponibilizadas 
online, representa mais um exercício de ati-
vidade multimídia envolvendo os estudantes 
e gerando experiências de compartilhamen-
to de conhecimento que articulam pesquisa, 
ensino e extensão de maneira privilegiada. 
As entrevistas colocam público e equipe em 
contato com ideias ainda duras, em fase ges-
tão, ou seja, algumas com arestas. Palestran-
tes como pesquisadores reconhecidos em 
suas áreas e figuras do cinema, pensam com 
a câmera aberta deixando à mostras dúvi-

das e sua finalização fílmica. O mundo como 
processo no site do CINUSP.

O grupo estagiários é composto majori-
tariamente por alunos da ECA, não faltando 
representantes da Faculdade de Filosofia, da 
FAU, Educação e de outros cursos da univer-
sidade em menor proporção. A experiência 
dos alunos da Faculdade de Educação, incre-
mentou a realização de oficinas de audio-
visual em escolas públicas e as oficinas de 
formação de professores das quais o CINUSP 
participou como um dos integrantes do pro-
jeto CAPES NOVOS TALENTOS, as marcas em 
professores da rede pública de ensino fun-
damental e básico ainda ecoam, a inscrição 
do CINUSP e consequentemente do CINUSP 
na rede de ensino é indelével e constante-
mente somos solicitados a participar em ati-
vidades as mais diversas. Alunos da FFLCH 
contribuem sobremaneira para o trabalho 
de conceituação das mostra e organização 
de debates. Os alunos do curso de Design 
da FAU nos oferecem seu repertório de pro-
gramação gráfica, que garante o visual dife-
renciado dos materiais de divulgação, como 
cartazes e folhetos. Finalmente os alunos da 
ECA encontram a possibilidade de realizar 
pesquisas em filmografias de seu interesse, 
trazendo outras dimensões e força a reper-
tórios vistos em sala de aula, ou, ao contrário, 
propondo pautas que fogem dos programas 
canônicos. A possibilidade de programação 
de mostras inclui a experiência de participa-
ção em curadorias coletivas (momento em 
que se faz necessária a negociação das di-
ferenças e a construção de argumentos), ou 
de atuar em mostras curadas por docentes, 
pós-graduandos, ou curadores externos. A 
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experiência do estágio possibilita também 
o contato com realizadores estrangeiros 
por ocasião dos festivais com que mante-
mos parceria e de eventos promovidos por 
departamentos da Universidade e acolhidos 
pelo CINUSP. 

A curadoria de mostras demanda pesqui-
sa histórica e sobre estética do cinema. As 
mostras ora seguem uma orientação autoral, 
que privilegia um cineasta; ora a produção 
cinematográfica de um país ou região, em 
um determinado período histórico. Podem 
se definir a partir de um recorte temático: fa-
mília, sexo, etc. Combinam temas e especia-
lidades, especialmente quando em contato 
com interdisciplinaridade: cinema e arque-
ologia; cinema e corpo; cinema e filosofia, 
para citar alguns exemplos de mostras bem 
sucedidas. Embora a USP ainda não ofereça 
a possibilidade de estágios de pós-gradua-
ção, o CINUSP por vezes realiza mostras e/
ou publicações relacionadas a pesquisas de 
alunos de pós-graduação.

Uma dimensão das ações acima enume-
radas é a construção do conhecimento em 
situação horizontal, de laboratório. O traba-
lho precisa ser concluído em prazo definido, 
afinal, imprensa e principalmente o público 
contam com a programação. As ideias para 
as mostras são debatidas, os envolvidos pre-
cisam defender seus recortes, justificar inter-
namente a escolha dos filmes e finalmente 
formalizar este processo no texto que acom-
panha o folheto de cada mostra. Estamos 
diante de uma situação ideal. O repertório 
dos professores auxilia nas escolhas, no de-

senho da mostra, os estagiários procuram 
defender seus pontos de vista, para tal ela-
boram argumentos sobre suas motivações 
cruzando dados empíricos relacionados ao 
tema das mostra e seus filmes, e conceitos 
relacionados à história e teoria do cinema. A 
mesma situação pode ser pensada para aar-
te dos cartazes, dos folhetos e livros. Abstra-
ção e pragmatismo se cruzam visando atin-
gir públicos distintos.

Pensado nesses termos, o Cinema da Uni-
versidade de São Paulo representa bem mais 
do que espaço de duas sessões diárias de 
filmes exibidos em uma sala precária, que 
ainda não conta com projeção digital. Sala 
nomeada pela Folha de São Paulo como 
charmoso espaço semelhante à visualidade 
do cineasta David Lynch, ou seja, cult com li-
geiro ar decadente. Nesses termos, o Cinema 
da Universidade de São Paulo é um micro-
cosmos do que de melhor a vida universi-
tária pode gerar: a produção compartilhada 
de conhecimento, envolvendo a um só tem-
po pesquisa, ensino e extensão. Apresenta-
remos em nossa fala casos específicos que 
exemplificam diferentes mostras que envol-
vem: curadorias individuais de alunos, cura-
dorias docentes, curadorias compartilhadas, 
curadorias inter-institucionais, curadorias in-
terdisciplinares. Enfrentando os desafios em 
tempos de diminuição de recursos por um 
lado e demanda internacionalização e recur-
sos de outro.

Palavras-chave: cinema. laboratório. inter-
disciplareidade
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Roda de conversa em LIBRAS: Uma ação extra-classe
1Instituto Federal - São Roque

2Instituto de Física da Universidade de São Paulo
Rafael Cavichiolli Teixeira1 e Beatriz Crittelli Amado2

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

No ano de 2002, a Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS, foi reconhecida 

como uma língua brasileira através da Lei nº 
10.436 (BRASIL, 2002) e no ano de 2005, o 
Decreto de Lei nº 5.626 (BRASIL, 2005) traz, 
entre outras disposições, a LIBRAS como ma-
téria obrigatória nos cursos de Licenciaturas, 
Pedagogia e fonoaudiologia. Para os demais 
cursos, a disciplina deve ser oferecida como 
disciplina optativa.

Na Universidade de São Paulo, campus 
Butantã, os alunos têm essa disciplina ofe-
recidas com os nomes: “Educação Especial, 
Educação de Surdos e Língua Brasileira de 
Sinais”; “Libras” e “Língua Brasileira de Sinais 
– EAD”, os alunos se matriculam na disciplina 
de acordo com a Faculdade que estudam.

Porém, ao se tratar de uma língua, é ne-
cessário e de extrema importância que esses 
estudantes possam treinar e praticar o que 
estudam em sala para garantir-lhes um bom 
aprendizado e fluência no idioma. Mas, essa 
oportunidade só se encontra com falantes 
da língua ou também, treinando com pes-
soas que tem o domínio, algo que não é tão 
simples de ser encontrado.

Sendo assim, iniciou-se um trabalho den-
tro do Laboratório Didático de Educação Es-
pecial – LADESP, localizado na Faculdade de 
Educação da USP campus Butantã, intitulado 
“roda de conversa em LIBRAS” no qual os 
alunos das disciplinas de LIBRAS são convi-
dados a participar e ter um local para trei-
nar e aprender mais do idioma. Inicialmente, 
esse trabalho era realizado com a monito-
ra bolsista do Laboratório, mas no ano de 
2016, foi agregado um Professor Surdo com 

formação em Letras LIBRAS permitindo aos 
participantes o contato com um falante nati-
vo da língua (ALMEIDA-FILHO, 1998).

As rodas acontecem semanalmente du-
rante o período de 1h, cada semana é abor-
dado um tema para conduzir as atividades 
e a presença é livre, podem participar estu-
dantes de qualquer instituto da USP, pesso-
as que já terminaram a disciplina, que estão 
matriculados e interessados na área. A divul-
gação foi realizada online, em redes sociais 
e via e-mail, além de materiais impressos di-
vulgadas pelas Faculdades.

 Por mais que exista Leis que defendam 
e reconhecem a importância da LIBRAS na 
sociedade, tenham disciplinas que abordem 
essa temática, é necessária uma continui-
dade desse tipo de trabalho para que esse 
conhecimento não seja perdido por parte 
dos alunos, assim como qualquer idioma, 
é necessário treino e contato com falantes 
(ALMEIDA-FILHO, 1998). A roda de conversa 
em LIBRAS, além desses pontos destacados, 
é importante para ajudar a divulgar a LIBRAS 
dentro da Universidade, que existe esse tipo 
de trabalho lá dentro e essa oportunidade 
para os alunos treinarem, além de se apro-
fundar nos conhecimentos sobre o idioma 
e aspectos que o envolve como: cultura e 
identidade surda, políticas relacionadas, es-
colarização dos surdos, estratégias de ensi-
no, entre outros.

Nas rodas, apareceram alunos que já 
cursaram a disciplina e querem continuar 
aprendendo o idioma, alunos que querem 
conhecer a LIBRAS por curiosidade, que nun-
ca tiveram contato com o idioma mas pela 
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divulgação ficaram interessados, e também 
pessoas que já estudaram a língua em outros 
lugares mas que querem usar o espaço para 
continuar aprendendo e treinando a comu-
nicação.

Contata-se por fim, o quanto que é im-
portante que esse trabalho continue na Uni-
versidade e o quão importante é que mais 
espaços assim sejam abertos, não somente 

na Faculdade de Educação, mas também nas 
outras Faculdades a fim de que conhecimen-
tos específicos também possam ser agrega-
dos nas discussões em LIBRAS, garantindo 
de forma mais efetiva o que é cobrado por 
Lei.

Palavras-chave: LIBRAS. Ensino-aprendi-
zagem. segunda língua
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Testes de Personalidade e Sua Contribuição 
na Sala de Aula e nas Atividades de Cultura e 
Extensão para Apoiar o Ensino e Aprendizagem 

em Engenharia
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Luis Carlos Passarini
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

A formação do Engenheiro deve contem-
plar atividades que envolvam esforço 

coletivo na solução de problemas Engenha-
ria, em especial aqueles de tipo aberto. Um 
problema aberto é aquele que admite mais 
de uma solução possível e, reiteradamente, é 
preciso escolher uma que atenda o compro-
misso entre conservação do meio ambien-
te; sustentabilidade; desempenho, em ter-
mos de sua resposta dinâmica e; economia, 
aqui associada tanto ao consumo de energia 
como também ao custo do produto. As ati-
vidades discentes executadas em grupo, em 
especial as atividades extracurriculares, são 
recursos pedagógicos que podem ajudar 
muito na formação e capacitação dos estu-
dantes para trabalhar em equipe, no pluralis-
mo e podem deixar o profissional recém-for-
mado mais seguro na hora de enfrentar um 
problema aberto, seja avaliando, elaboran-
do estratégias ou ajudando a resolvê-lo. Na 
prática, há certos procedimentos adotados, 
além das dificuldades que cercam essas ati-
vidades, que levam ao fracasso o esforço de 
atingir tais objetivos. Para este trabalho é re-
levante se estudar o mais determinante de-
les, que é como são organizadas as equipes 
de trabalho: ao acaso (sorteio), pela afinida-
de pessoal ou pelo critério da experiência.

Deixar que os estudantes se organizem ao 
acaso ou pelo critério de afinidade, em geral, 
aglutina elementos que ou pensam da mes-
ma maneira e ou são aversos uns aos outros. 
No final das contas isso leva, frequentemen-

te, a um resultado pedagógico pobre pois 
os grupos de trabalho não agregam nem 
evoluem e o trabalho de grupo só é finali-
zado porque, na maioria das vezes, um ou 
dois elementos acabam tomando a tarefa 
para si e fazem todo o trabalho sozinhos. Os 
demais socializam os méritos ou deméritos. 
No cenário das equipes extracurriculares o 
problema pode se tornar ainda mais grave 
quando desencadeia autosabotagem den-
tro da equipe por causa dos conflitos inter-
nos aparentemente atribuídos aos egoísmo, 
vaidade, inveja, desorganização e preguiça. 
Assim, é mais provável se formar um ban-
do desarticulado preocupado apenas com o 
benefício pessoal que um time onde todos 
se respeitam e jogam juntos visando o bem 
comum.

O critério da formação por experiência as-
sume que estudantes experientes, principal-
mente aqueles que já trabalharam com su-
cesso em equipe anteriormente, estão mais 
capacitados para trabalhar assim e, portan-
to, repetirão o mesmo sucesso que tiveram 
no passado quando formarem outras novas 
equipes. Na prática, a experiência já mostrou 
repetidas vezes que isto não é necessaria-
mente verdade. As novas equipes acabam 
falhando, aparentemente sem nenhuma 
explicação, reforçando a crença de que é o 
fator sorte que está por trás do sucesso de 
uma equipe.

Na verdade, em todas essas abordagens, o 
insucesso se deve à maneira como foi mon-
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tada a equipe. Uma equipe mal formada 
dependerá do esforço redobrado de um ou 
dois membros para alcançar resultados efe-
tivos e às vezes nem assim isso é possível. 
Para o grupo isto é péssimo. A atividade pa-
recerá frustrante ou pouco desafiadora para 
a equipe, e esta acaba não valorizando a ati-
vidade desempenhada, correndo-se até o 
risco do grupo acreditar que a atividade não 
tem sentido de ser ou que só foi proposta 
para aliviar a carga didática do docente ou 
que ela pouco irá contribuir para a formação 
dos aprendizes, levando-os a acreditar que é 
ruim trabalhar em equipe, quando a realida-
de é bem outra.

Quem defende a tese de que a causa do 
insucesso de uma equipe está na sua forma-
ção é o Dr. Raymond Meredith Belbin, pois 
para ele uma equipe terá sucesso quando for 
estruturada em concordância com os perfis 
pessoais (personalidades) de seus integran-
tes. Assim, os grupos de trabalho têm mais 
chance de sucesso quando organizados 
seguindo critérios de formação baseados, 
por exemplo, em classificadores de tempe-
ramento (aspecto da personalidade difícil 
de se modificar que depende dos compo-
nentes biofisiológicos inatos e hereditários). 
A função destes classificadores é auxiliar a 
formar as equipes de trabalho hamonizan-
do e equilibrando-as melhor e fazendo com 
que todos os seus membros se sintam úteis 
e valorizados e estejam comprometidos com 
o sucesso da equipe. Os classificadores mais 
populares se baseiam nas teorias dos 4 Tem-
peramentos de Hipócrates-Platão-Galeno, 
dos Tipos Psicológicos de Jung, e nas contri-
buições de Myers-Briggs e de Keirsey-Bates.

Resumindo, tanto o indicador de perso-
nalidade Keirsey (KTS) quanto o Myers-Bri-
ggs (MBTI) categorizam cada indivíduo em 
um de 16 grupos. O MBTI enfatiza a maneira 

como as pessoas encaram a vida (atitude in-
terna). O KTS enfatiza comportamentos ex-
ternos demonstrados pela pessoa, em con-
traste com sua atitude interna. Enquanto o 
MBTI utiliza os dezesseis tipos psicológicos, 
o KTS classifica o comportamento em quatro 
temperamentos básicos e depois os expande 
em 16 subtipos.

Uma crítica cabível a abordagem dos in-
dicadores é que esta fornece subsídios para 
se compreender as diferenças individuais e 
quais são seus talentos naturais. Mesclar os 
indivíduos na equipe de acordo com suas 
aptidões parece ser uma boa idéia e certa-
mente produz melhores resultados do que 
uma equipe montada pelos critérios anterio-
res. No entanto, embora tenha-se atentado 
para o papel potencial que cada individual 
pode representar numa equipe de trabalho, 
faltava definir exatamente que papéis deve-
riam ser estes.

Foram os trabalhos de Belbin que forne-
ceram o último ingrediente fundamental 
para o triunfo: as 9 funções essenciais que 
devem estar presentes em uma equipe para 
que esta seja bem sucedida. Logo, combinar 
os resultados dos indicadores de personali-
dades às funções essenciais tornam a equi-
pe naturalmente mais harmônica, motivada, 
focada nos resultados, na ajuda mútua e no 
crescimento e reconhecimento dos valores 
individuais dos seus membros. Portanto, é 
urgente que a a Direção da IES disponibili-
ze recursos, divulgue e incentive a cultura do 
trabalho colaborativo e da valorização das 
pessoas sem os quais estaria privando a so-
ciedade dos frutos do seu investimento.

Palavras-chave: trabalho em equipe. in-
dicador de personalidade. nove funções es-
senciais de Belbin
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Editando a Wikipedia como trabalho/projeto semestral
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Osame Kinouchi Filho
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Introdução

Uma prática comum de ensino-aprendi-
zagem é a elaboração de um trabalho 

ou projeto semestral sobre algum tópico re-
lacionado à ementa da disciplina. Enquanto 
método de avaliação complementar à pro-
vas, relatórios e listas de exercício, um traba-
lho semestral envolve mais o aluno especial-
mente se o tópico for escolhido pelo mesmo. 
Entretanto, todo esse trabalho de pesquisa e 
redação se perde após a avaliação semestral 
quando os mesmos são descartados ou ar-
quivados pelo docente.

 
Objetivos

Registrar de forma permanente o esforço 
de pesquisa do aluno realizado em um tra-
balho/projeto semestral. Incrementar a qua-
lidade da Wikipedia portuguesa em prol dos 
estudantes de todos os níveis que a usam 
como fonte de consulta.

 
Descrição do projeto

Trabalhos semestrais na forma de edição 
da Wikipedia foram realizados na FFCLRP nas 
disciplinas Tópicos de Divulgação Científica, 
Física Básica I e Física II para Licenciatura.

 
Metodologia

No início do semestre o docente pro-
põe aos alunos um trabalho semestral de 
edição da Wikipedia valendo um ponto na 
média final. O trabalho é optativo. O aluno 
deve escolher alguma página da Wikipedia 
sobre um tópico relacionado à ementa da 
disciplina. Eventualmente, pode ser um tó-
pico ainda não coberto pela mesma. A pá-
gina escolhida é comparada com a página 

da Wikipedia inglesa, que sem geral contém 
mais conteúdo. De início, o aluno imprime 
a página portuguesa como a encontrou. Em 
seguida começa a edita-la, melhorando seu 
conteúdo, seja traduzindo informações da 
página inglesa ou acrescentando informa-
ções próprias. Nesse processo, o estudante 
aprende a editar a Wikipedia submetendo-
-se às regras apropriadas de confiabilidade 
de informação, formatação etc da mesma.

Resultados
Serão apresentados resultados de engaja-

mento e qualidade do trabalho obtidos nas 
três disciplinas citadas. Exemplos específicos 
de páginas editadas com grande inclusão de 
novo material pelos estudantes serão mos-
trados.

Também comentaremos o projeto do CE-
PID NEUROMAT de edição de páginas da 
Wikipedia, projeto que inspirou nossa expe-
riência em sala de aula.

 
Conclusões

A Wikipedia tem se tornado um patrimô-
nio comum dos seus editores e usuários. 
Sua utilidade pública tem sido reconhecida 
até por agências de fomento. Por exemplo, 
a Fapesp têm concedido bolsas para alu-
nos editarem a Wikipedia dentro do CEPID 
NEUROMAT. Supondo que N professores de 
graduação e pós-graduação de nossas uni-
versidades adotassem um trabalho de edi-
ção da Wikipedia como projeto semestral, 
supondo-se uma turma média de 30 alunos, 
teríamos 30N novas páginas por semestre. 
Por exemplo, se dos 6000 docentes da USP 
apenas 1% deles adotassem esta estratégia 
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de ensino-aprendizagem, teríamos 1800 no-
vas páginas incrementadas e atualizadas por 
semestre. Cremos que isto seria um impacto 
substancial na qualidade da Wikipedia por-
tuguesa, que não tem motivo para ser tão in-
ferior à Wikipedia inglesa e de outras línguas 
como espanhol, francês e alemão.

 
Bibliografia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Guia_
de_edição/Formatação

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Tuto-

rial/Edição
Como Fazer? Veja como é fácil editar na 

Wikipédia: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=UT3iycSiLHY 

Nos bastidores da wikipédia lusófona: per-
calços e conquistas de um projeto de escrita 
coletiva onlinehttp://www.bibliotecadigital.
ufmg.br/dspace/handle/1843/FAFI-82TFQJ

Palavras-chave: Wikipedia. Projetos. Inter-
net
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O ensino de projeto de aeronaves no curso de 
engenharia aeronáutica da EESC-USP

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo
Fernando Martini Catalano e Alvaro Martins Abdalla

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

O foco das indústrias aeroespaciais em 
veículos resulta em uma qualificação 

necessária para novos alunos bastante am-
pla. O primeiro objetivo importante do PPP 
em engenharia aeronáutica deve ser prepa-
rar o egresso para enfrentar com sucesso as 
tarefas no primeiro ano de trabalho na in-
dústria. Este programa educacional deve for-
necer ao egresso uma formação conceitual e 
ferramentas intelectuais que lhes permitam 
formular um problema adequadamente. Ele 
também deve fornecer confiança e senso 
de responsabilidade para resolver proble-
mas de forma rápida e precisa. O objetivo 
do engenheiro é, portanto, definir e resolver 
problemas que irão colaborar para projetar 
e fabricar produtos que irão melhorar a vida 
das pessoas. Para atingir esse objetivo, será 
necessário não só uma sólida compreensão 
técnica, mas também a capacidade de resol-
ver problemas, habilidades de comunicação, 
trabalho em equipe e comportamento alta-
mente ético. A capacidade de resolver pro-
blemas deve ser desenvolvida ou ensinada 
a todos os alunos. Durante a graduação, os 
alunos encontrarão dois tipos de problemas: 
de solução fechada e aberta. O tipo de solu-
ção fechada tem apenas uma resposta, e os 
alunos se sentem confortáveis com este tipo 
de problema e pode resolvê-los sem muita 
dificuldade porque são fornecidos todas as 
informações necessárias para a solução. A fi-
nalidade deste problema é medir a compre-
ensão do estudante em um tópico da enge-
nharia. Este tipo de problema também é fácil 
de ser avaliado pelo professor. No entanto, 
os problemas da forma fechada são raros 

na indústria aeroespacial. Por outro lado, os 
problemas com solução aberta não possuem 
uma única solução correta. As informações 
disponíveis não são suficientes para resol-
ver o problema, que devem ser geradas pelo 
aluno. Devido a esta situação única, o aluno 
estará emocionalmente envolvido na reso-
lução do problema. Este tipo de problema 
é usado para medir a capacidade do aluno 
para reunir teorias de engenharia com pro-
blemas do mundo real, como a concepção 
de um produto. Em outras palavras, você 
pode medir a capacidade de um aluno para 
se tornar um engenheiro. O estudante deve 
estar ciente que embora não haja resposta 
única ao problema há soluções melhores do 
que outras. Eles devem então decidir sobre 
os méritos de cada solução, por exemplo: 
a resposta deve enfatizar a segurança, bai-
xo custo, desempenho, estilo, durabilidade, 
fácil manutenção ou vários outros fatores? 
Este é basicamente o processo de projeto, e 
particularmente o processo de projetar um 
novo avião onde as equipes trabalham jun-
tas visando as melhores soluções. A indús-
tria aeronáutica está sempre em face destas 
questões e deseja que o egresso do curso 
de engenharia aeronáutica seja devidamente 
qualificado para compor equipes de projeto 
para novos produtos. Também será essencial 
que o egresso tenha recebido treinamento 
em disciplinas não técnicas, o que lhe dará 
uma preocupação sobre o universo no qual 
a profissão é praticada, como impacto am-
biental e social, ética e filosofia. O curso em 
Engenharia Aeronáutica da EESC-USP segue 
um conjunto de actividades baseadas em 
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diretrizes , para que o formando possua o 
perfil desejado:Formação sólida ciência clás-
sica e educação geral, Aprender a aprender, 
Trabalho em equipe, Solução de problemas 
abertos, Multidisciplinaridade e Informação 
ambiental e social. Estas diretrizes, apesar 
do fato de que nem sempre são fácil de se-
rem implementadas em todas as disciplinas 
ensinadas, são essenciais para o aspecto 
multidisciplinar da engenharia aeronáutica. 
O Curso de projeto de Aeronaves é dividi-
do em dois semestres consecutivos durante 
o 5º ano. O primeiro é dedicado ao projeto 
conceitual e o segundo para o projeto preli-
minar da aeronave. Normalmente composta 
de 40 alunos, são divididos em cinco grupos 
de 8 alunos cada. O trabalho é realizado em 
uma sala de aula dedicada chamada ateliê de 
projeto de aeronaves, especialmente conce-
bida para simular o ambiente de projeto da 
indústria real. O atelier é composto por cinco 
mesas redondas, cada uma com estações de 
trabalho. Uma especificação de aeronave é 
fornecida às equipes de projeto, fornecendo 
detalhes sobre a missão, alcance, velocida-
de e desempenhos de decolagem e aterra-
gem, etc. para as aeronaves que devem ser 
projetadas. Os grupos de alunos trabalham 
então através de um processo de concep-
ção, utilizando a maior parte dos conheci-
mentos adquiridos no curso de engenharia 
aeronáutica. Embora os alunos sejam livres 
para desenvolver sua própria solução de de-
sign e propostas, eles devem sempre manter 
suas mentes em requisitos como certifica-
ção, necessidades do mercado, Restrições 

ambientais etc. Esta fase do trabalho é muito 
importante porque os alunos possam lidar 
com problemas abertos em quase todas as 
partes de sua proposta. O conceito de tra-
balho em equipe é agora decisivo para cada 
membro da equipe estar emocionalmente 
envolvido na proposta. Depois que o projeto 
conceitual estiver maduro o suficiente, uma 
configuração final é congelada pela equipe 
do projeto para prosseguir para a próxima 
fase e todo o processo conceitual é apresen-
tado a um conselho de revisores. Durante a 
fase seguinte, isto é, o desenho preliminar, 
realizado no segundo semestre, ferramentas 
avançadas de engenharia são usadas pelos 
alunos para aerodinâmica, estruturais, dinâ-
mica de vôo, sistemas de controle, cálculos 
etc. Neste momento as equipes já descobri-
ram e definiram as competências dos seus 
membros e um líder de grupo emerge. Este 
é um elemento importante do seu processo 
de aprendizagem. A apresentação final sob 
a forma de um relatório integrado, deve in-
cluir os resultados de ambas as fases e incluir 
também um plano de negócios para uma 
indústria aeronáutica hipotética, abordando 
ambos os aspectos técnicos do projeto e sua 
viabilidade financeira. O projeto é apresenta-
do a uma banca de examinadores para ava-
liação. A banca avaliará os resultados técni-
cos, a organização da equipe, o entusiasmo 
e a qualidade da apresentação oral.

Palavras-chave: ensino centrado em pro-
jeto. trabalho em equipe. projeto multidisci-
plinar
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Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Direito 
da Faculdade de Direito de Vitória (LEAD-FDV)

Faculdade de Direito de Vitória
Juliana Ferrari de Oliveira e Arthur Emanuel Leal Abreu

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

N ão é de hoje que o ensino superior vem 
enfrentando desafios no processo de 

ensino-aprendizagem. De um modo geral, 
“o ensino tradicional tem perdido cada vez 
mais espaço para um modelo que conta com 
grande influência das ferramentas tecnológi-
cas e enxerga o aluno como protagonista de 
seu próprio aprendizado” (FGV/EAESP; FGV 
DIREITO, 2015, p. 5).

 No âmbito jurídico, verifica-se especial re-
sistência a essa mudança de paradigma, em 
razão de “uma cultura vigente há mais de um 
século nos cursos jurídicos” (GHIRARDI; OLI-
VEIRA, 2016, p. 381). Diante disso, torna-se 
evidente a necessidade de práticas inovado-
ras, capazes de transformar e reavivar o ensi-
no jurídico no Brasil.

Em março de 2016, a Faculdade de Direito 
de Vitória inaugurou o Laboratório de Ensi-
no e Aprendizagem de Direito (LEAD–FDV), 
um espaço integrado entre a coordenação 
pedagógica, alunos, egressos e professores 
do curso de graduação, com o objetivo de 
repensar o ensino jurídico. Para tanto, foi re-
alizado um processo seletivo, aberto a todo 
o corpo docente e discente da instituição. 
Dentre os critérios de seleção, incluiu-se a 
“disposição e disponibilidade para repensar 
novas práticas docentes”.

Dessa forma, formou-se um grupo, com-
posto pela coordenadora pedagógica, qua-
tro alunos da graduação, dois egressos e seis 
professores. Afinal, a proposta do LEAD-FDV 
é contemplar múltiplas visões, possibilitan-
do a participação de todos os envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem, em es-
pecial dos alunos, que podem, assim, exercer 

o protagonismo esperado.
Convém ressaltar, ainda, que a opção por 

uma quantidade reduzida de integrantes do 
grupo se justifica por se tratar de uma pri-
meira experiência. Assim, com o amadureci-
mento do projeto, cabe considerar a amplia-
ção da quantidade de membros envolvidos.

Desde a sua criação, o grupo dedica-se 
à elaboração, discussão, desenvolvimento 
e execução de atividades nas mais variadas 
disciplinas do curso de Direito. A escolha 
dessas atividades pode partir da demanda 
dos próprios alunos, incomodados com as 
práticas tradicionais de ensino; dos profes-
sores, que desejam inovar e/ou agitar suas 
aulas; ou, simplesmente, de ideias que flo-
rescem no âmbito do LEAD-FDV. Em todo 
caso, o que se busca é promover a partici-
pação ativa dos alunos em seu processo de 
construção do conhecimento.

Durante o ano de 2016, o LEAD-FDV divi-
diu suas tarefas entre os dois semestres leti-
vos, sendo o primeiro deles dedicado, prin-
cipalmente, à formulação das propostas de 
atividades. Nesse sentido, todos os integran-
tes têm espaço para apresentar ideias, que 
são debatidas e aperfeiçoadas nas reuniões 
quinzenais do grupo.

Uma vez definidas as atividades que serão, 
efetivamente, implementadas, são formados 
grupos menores, responsáveis por detalhar 
a atividade e colocá-la em prática. Dessa for-
ma, o segundo semestre de 2016 foi volta-
do para a execução dos projetos idealizados 
pelo LEAD-FDV.

Como resultado, foram realizadas três ex-
periências com a estratégia da sala de aula 
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invertida, nas disciplinas de Metodologia da 
Pesquisa (no 3º período), Direito do Trabalho 
II (no 8º período) e Direito das Sucessões (no 
9º período). As turmas de 9º período tam-
bém participaram de audiências criminais 
simuladas (na disciplina de Prática Jurídica 
Penal) e de uma atividade de simulação do 
processo de inventário e partilha (na discipli-
na de Sucessões). Todas as atividades acima 
elencadas têm como característica o papel 
central do aluno no processo de aprendiza-
gem.

Além das atividades inseridas nos planos 
de curso de disciplinas regulares da gradua-
ção, o LEAD-FDV deu origem a uma ativida-
de complementar, denominada Sociedade de 
Debates, e à Gincana Jurídica, uma competi-
ção lúdica sobre conhecimentos jurídicos.

Diante da experiência no primeiro ano de 
funcionamento do Laboratório de Ensino e 
Aprendizagem de Direito da FDV, percebe-
-se, de imediato, o interesse e o empenho de 
alunos e professores na renovação do ensi-
no jurídico. Afinal, diversas atividades foram 
pensadas e executadas em um curto perío-
do. Não se pode ignorar, também, o poten-
cial da atuação integrada entre docentes e 
discentes, o que deve estimular a criação de 
espaços colaborativos, contribuindo com a 

participação e o protagonismo dos alunos 
no processo de ensino-aprendizagem.

É certo que ainda há o que se aperfeiçoar, 
a partir dos resultados individuais de cada 
projeto realizado pelo LEAD. Desse modo, no 
ano de letivo de 2017, o grupo continua em 
funcionamento, com novas propostas para 
reformular o ensino jurídico no curso de gra-
duação da FDV.
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Cidadania na Escola: A experiência da universidade 
aplicada a escolas de ensino fundamental e médio

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Nina Beatriz Stocco Ranieri e Michel Kurdoglian Lutaif

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

I) Descrição e Objetivos

O “Cidadania na Escola” nasceu por ini-
ciativa de alunos de graduação da Fa-

culdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, visando levar às escolas de ensino bá-
sico da rede pública estadual noções acerca 
da estrutura e organização do Estado Brasi-
leiro e de direitos de cidadania, a partir de 
metodologias ativas de ensino. 

O objetivo da atividade era proporcionar 
a alunos de ensino fundamental e médio de 
escolas públicas um primeiro contato com 
temas da Constituição Federal, de importân-
cia e relevância na formação e promoção da 
cidadania. Além disso, buscava-se, com as 
visitas às escolas, despertar nos alunos o in-
teresse e curiosidade nos processos políticos 
brasileiros.

O projeto desenvolveu-se em duas etapas: 
a primeira, de caráter empírico; a segunda, 
de natureza teórica.

 
II) Metodologia de Trabalho

Na primeira etapa do “Cidadania na Esco-
la”, realizada durante o ano de 2015, alunos 
voluntários de graduação da FDUSP visi-
taram a Escola Estadual Major Arcy, na Vila 
Mariana, em São Paulo, em duas oportuni-
dades. O objetivo era realizar um projeto pi-
loto, visando identificar os principais pontos 
de interesse dos alunos secundarista, assim 
como as dificuldades e desafios da iniciativa. 
Foram apresentados aspectos da estrutura e 
organização do Estado Brasileiro, abordan-
do, entre outros, o funcionamento, o papel 
e a composição dos Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, as eleições e os direi-

tos de cidadania. Ao final de cada um dos 
encontros, foi solicitado aos alunos secun-
daristas que fizessem avaliações anônimas 
contendo comentários, críticas, sugestões e 
suas impressões sobre o trabalho dos alunos 
da FDUSP.

A metodologia utilizada nas discussões 
privilegiou os métodos participativos, insti-
gando-se os alunos da escola a contribuírem 
para as discussões, apontando problemas e 
deficiências e construindo coletivamente ra-
ciocínio sobre o funcionamento do Estado e 
dos seus Poderes. Com base nas discussões 
realizadas, os alunos da FDUSP elaboraram 
apostila contendo as principais noções teóri-
cas apresentadas e relatório pormenorizado 
das visitas. 

Na segunda etapa, os resultados da eta-
pa anterior foram considerados na prepara-
ção metodológica e pedagógica dos alunos 
de graduação da FDUSP. Durante o ano de 
2016, foram realizados, nas dependências da 
FDUSP, encontros com professores e especia-
listas em Direito, Educação, Ciência Política e 
metodologia de ensino, com o objetivo de 
debater temas contemporâneos de Direito e 
Educação de forma a preparar os alunos para 
mais uma etapa de visitas a escolas públicas.

A metodologia empregada – aulas teóri-
cas, palestras e discussões – visou sensibili-
zar os alunos da FDUSP para a importância 
da educação na formação do cidadão e da 
difusão de noções básicas do funcionamen-
to do Estado Democrático. 

 
III) Resultados

Os resultados obtidos com as visitas às 
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escolas mostraram-se altamente positivos. 
Para os alunos de graduação da FD que 
participaram do projeto, a atividade revelou 
carências na formação política dos alunos 
secundaristas, ademais de apontar a possi-
bilidade concreta de sua superação. Para os 
secundaristas participantes, de acordo com 
as avaliações, ficou demonstrado que o con-
tato com a Constituição e com noções de ci-
dadania é mais fácil e de interesse maior do 
que supunham. 

 
IV) Conclusões

A dinâmica dos trabalhos, em grupos pe-
quenos, com apenas dois ou três universi-
tários conduzindo as discussões e sem que 
houvesse uma relação de hierarquia e subor-
dinação entre os participantes privilegiou a 
construção coletiva do conhecimento e ins-
tigou os alunos à participação e acompanha-
mento dos processos políticos que ocorrem 
no país.

Percebeu-se que a atividade foi enrique-
cedora do ponto de vista pedagógico e me-
todológico tanto para os alunos da escola 
pública visitada, que obtiveram maior fami-
liaridade com temas relacionados à Consti-
tuição e à cidadania, como para os alunos 
de graduação participantes, que puderam 
desenvolver um trabalho de campo em uma 
atividade de extensão universitária com en-
foque em uma metodologia ativa de ensino-
-aprendizagem, algo raro nos cursos de Di-
reito, e auxiliar na promoção da cidadania de 

jovens adolescentes.
 

V) Perspectivas
Neste primeiro semestre de 2017, o projeto 

será continuado e abordará noções de Direi-
tos Humanos e Teoria do Estado, em parceria 
com a Escola de Direito da Fundação Getúlio 
Vargas, em trabalho conjunto desenvolvido 
com os alunos e professores desta institui-
ção. Haverá também uma extensa formação 
metodológica dos participantes da extensão, 
voltada para a multiplicação de ideais de Di-
reitos Humanos e cidadania com métodos 
participativos, em um projeto chamado “La-
boratório de Docência”.
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O desafio da fase de implantação de um semestre PBL 
no curso de Engenharia de Produção da EESC/USP

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo
Marcel Andreotti Musetti, Daniel Capaldo Amaral, Mateus Cecílio Gerolamo, Janaina Mascarenhas 
Hornos da Costa, Kleber Francisco Esposto, Edson Walmir Cazarini, Luiz Cesar Ribeiro Carpinetti, 

Walther Azzolini Junior e Aldo Roberto Ometto
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Objetivo

R elatar o processo de planejamento pe-
dagógico adotado para a fase de im-

plantação de um semestre PBL (Project Ba-
sed Learning) num curso de engenharia.

Projeto
O mercado demanda profissionais de 

Engenharia de Produção (EP) com perfis 
que equilibram competências técnicas com 
transversais. O uso de métodos ativos de 
aprendizagem, como o PBL, tem produzido 
resultados significativos para o desenvolvi-
mento de ambas competências (Mesquita et 
al., 2015).

O curso de EP da EESC, que passou por 
uma reestruturação, adotou o PBL em seu 
7º semestre (Musetti e Amaral, 2015). Os in-
gressantes em 2014 foram os debutantes da 
nova estrutura curricular e estão cursando o 
seu 7º semestre, neste 1º semestre de 2017.

O sétimo semestre está estruturado com 
a proposta de um projeto de melhoria e 
um elenco de sete disciplinas que devem 
ser cursadas conjuntamente. A melhoria de 
sistemas produtivos é uma das atribuições 
do Engenheiro de Produção e projetos des-
ta natureza apresentam uma complexidade 
particular.

Apesar das várias iniciativas na oportuni-
dade da proposição do semestre PBL, a fase 
de implantação traz consigo muitos desafios. 

Como realizar o planejamento pedagógico 
de um semestre PBL, envolvendo 7 discipli-
nas de formação específica de EP, integran-

do os recursos humanos (9 docentes, 50 dis-
centes e 2 funcionários) e os recursos físicos, 
com a utilização de projetos de organizações 
parceiras, dentro de um semestre letivo?

Metodologia
Os docentes atuam como responsáveis 

das disciplinas temáticas e também como 
tutores. Cada tutor possui a responsabilida-
de de acompanhar o trabalho de uma equi-
pe de estudantes (mentor). O preparo para 
a fase de implantação foi dividido em duas 
fases. A primeira voltada a preparação geral 
e alinhamento conceitual e de papéis. Ela 
ocorreu por meio de 4 reuniões, entre 6 e 
4 meses antes do início da disciplina. Deci-
diu-se a adoção do método de trabalho em 
equipe, pelo qual todos os docentes são co-
-responsáveis pelas decisões e condução da 
implantação e do semestre. A segunda ocor-
reu durante as seis semanas antecedentes 
ao início do semestre, na qual realizaram-se 
várias reuniões (às vezes, mais de uma por 
semana), visando todo o detalhamento fun-
cional do semestre.

Resultados
Durante as fases, destacaram-se as se-

guintes etapas direcionadoras do trabalho 
de preparo para o referido 7º semestre:

1. Metodologias para projetos de melho-
ria: Definiu-se por um modelo contendo 4 
etapas , com um conjunto de metas cada: 1) 
Problema e escopo; 2) Diagnóstico da situ-
ação; 3) Proposição da situação futura; e 4) 
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Encerramento;
2. Entregas: Optou-se por um relatório 

técnico cumulativo em versões, indicando a 
evolução de cada equipe;

3. Programação das disciplinas e entregas: 
Cada docente, de posse da programação 
de sua disciplina, definiram em conjunto, as 
entregas das disciplinas, inclusive da Projeto 
Integrado, bem como, ajustaram a progra-
mação integrada de todo o semestre;

4. Espaços de aprendizagem: Após a con-
firmação do número de alunos e da separa-
ção das equipes, implementaram-se algumas 
mudanças no laboratório didático reservado 
para o uso exclusivo do sétimo semestre: 
criação de nichos flexíveis de apoio para oito 
grupos de oito alunos cada, com recursos de 
energia, rede e lousa individuais;

6. Sistema de avaliação: Resultou em uma 
fórmula que visa garantir a prioridade do 
trabalho no projeto e, ao mesmo tempo, o 
empenho nas disciplinas temáticas; a ava-
liação de aspectos técnicos combinada às 
competências transversais; além de meca-
nismos de autoavaliação e avaliação entre 
pares. Utilizou-se a dinâmica de Gates, para 
cada fase do projeto, com critérios estabele-
cidos antecipadamente e pesos progressivos 
ao longo da evolução do semestre. Participa-
rão dos Gates os professores coordenadores, 
os parceiros e os tutores.

7. Reprovação e recuperação: Como as-
pecto diferenciado, definiu-se que a discipli-
na Projeto Integrado não terá recuperação e 
a reprovação nela, significa a reprovação em 
todas as disciplinas do semestre.

8. Temas dos Projetos de Melhoria: Foram 
acordados com os parceiros e documenta-
dos por meio de TAPs – Termos de Abertura 
de Projetos. Após refinamento das TAPS, os 
professores tutores foram alocados a cada 
um dos projetos, segundo suas preferencias.

9. Práticas de mentoria: Foram realizadas 
duas reuniões para o compartilhamento de 
práticas de mentoria;

10. Documentação Final: Reuniram-se to-
das as decisões e procedimentos para a do-
cumentação final, gerando a versão final do 
“Manual do sétimo semestre”, passando pela 
aprovação de toda a equipe de docentes. Os 
arquivos relativos a esses resultados foram 
sistematizados e armazenados em um repo-
sitório de documentos único (acesso coleti-
vo).

 
Conclusão

O artigo identifica um conjunto de eta-
pas, construídas coletivamente pela equipe 
de docentes, que permitiram a organização 
de um semestre voltado para a aprendiza-
gem baseada em projeto. A condução e o 
refinamento dos temas necessários a fase de 
implantação foi algo desafiador, não identifi-
cado na literatura da área. Acredita-se que as 
etapas geradas possam servir de referência 
para outras equipes de professores interes-
sados em introduzir experiências similares, 
bem como, servirem de foco para detalha-
mento em pesquisas futuras.
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Estratificação da Turma para Formação de Grupos: 
uma Experiência com um Novo Método de Ensino 

e Aprendizagem
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo

Ilson Luiz Pereira
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Agir com justiça é a praticar a igualdade 
entre os iguais e da desigualdade entre os 
desiguais. (ARISTÓTELES, APUD KURY, 1985; 
CHAUÍ, 2002). Nas universidades brasileiras 
as aulas são oferecidas de forma homogênea, 
mesmo para alunos que apresentam uma 
grande heterogeneidade de habilidades e de 
conhecimentos, o que gera injustiças, baixo 
rendimento, excesso de reprovações e for-
mação inconsistente. (PIMENTEL ET AL, 2003). 
Novos métodos de ensino e aprendizagem 
capazes de atrair o interesse, estimular e en-
gajar os estudantes podem ser um alívio ao 
problema do desinteresse provocado pelos 
métodos passivos que, segundo Fardo (2013) 
ainda são utilizados na maioria das escolas.

Este artigo tem por objetivo relatar uma ex-
periência com uma nova metodologia de en-
sino, baseada na estratificação da turma para 
divisão de grupos de trabalho, desenvolvida 
em doze classes diferentes durante um perí-
odo de quatro semestres, nos anos de 2014 e 
2015 nas turmas do curso superior de Tecno-
logia em Gestão Comercial, na Faculdade de 
Tecnologia FATEC – Ipiranga. A experiência é 
relevante, pois pode consagrar um novo mé-
todo de ensino livre dos problemas mencio-
nados acima.

 
Método

Partindo do princípio de que os alunos não 
são iguais e que, se distribuídos em uma curva 
normal, podem ser estratificados segundo sua 
facilidade com a disciplina, o método desen-
volvido e aplicado consiste em promover essa 

estratificação na turma e dividi-la em grupos 
de trabalho que tenham representantes de to-
das as faixas estratificadas, ou seja, identificar 
os 20% ou 25% de alunos que teoricamente 
tem mais facilidade com a disciplina e os 20% 
ou 25% que tendem a enfrentar mais dificulda-
des. Estas porcentagens consideram a forma-
ção de grupos de 4 ou 5 alunos. Cada grupo 
então é montado a partir da formação de du-
plas, pelos próprios alunos, contendo um alu-
no de cada um desses estratos limítrofes. Os 
demais alunos, do que seria o estrato mediano, 
são escolhidos pelas duplas já formadas.

 
Desenvolvimento

Na experiência em questão os estratos 
foram separados considerando: grau de 
conhecimento específico na ferramenta de 
programação, facilidade de aprendizagem 
em disciplinas exatas, médias nas outras dis-
ciplinas do curso, grau de interesse em de-
senvolver seu potencial de liderança e grau 
de interesse e entusiasmo pelo curso e mais 
especificamente pela disciplina.

Os alunos receberam funções e atenção 
diferentes ao longo do semestre: aos alunos 
com maior facilidade com o assunto foram 
nomeados líderes de cada grupo e recebe-
ram treinamentos de liderança conforme sua 
necessidade individual. Os líderes foram ins-
truídos a coordenar e apoiar o grupo para 
que o trabalho solicitado fosse desenvolvido, 
evitando participarem ativamente no desen-
volvimento do trabalho, que deveria ser de-
senvolvido por seus liderados.
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Aos alunos com maior dificuldade de apren-
dizado e menor interesse foi atribuída a tarefa 
de entender, apresentar e explicar para o pro-
fessor e a turma, a funcionalidade do trabalho 
desenvolvido pelo grupo; sua apresentação 
representaria a maior parcela da nota atribuída 
ao trabalho. Os alunos do estrato mediano de-
veriam desenvolver o trabalho em si, apresentar 
e explicar tecnicamente o funcionamento das 
particularidades que diferenciavam o trabalho 
do seu grupo. O líder não participava da apre-
sentação para a sala, devendo prestar contas da 
participação de cada componente da equipe 
para. As notas eram individuais, conforme o de-
sempenho de cada um nas apresentações.

Os objetivos dessa estratificação e divisão 
de tarefas foram:

- promover um estímulo e apoio para o 
desenvolvimento de lideranças produtivas, 
com foco em resultado.

- evitar que os alunos mais avançados 
fizessem todo o trabalho para os demais 
membros do grupo ou que ficassem deses-
timulados por ter que acompanhar um ritmo 
mais lento do que sua capacidade de desen-
volvimento naquele tema.

- promover a socialização dos conheci-
mentos dos alunos mais avançados e dar 
oportunidade aos demais alunos de praticar 
mais, obtendo apoio não apenas do profes-
sor, mas principalmente dos colegas mais 
versados no tema.

- colocar o desempenho de cada grupo na 
dependência do aprendizado do elemento 
com maiores dificuldades, fazendo com que 
todos o apoiassem.

Durante as apresentações da evolução dos 
trabalhos que ocorriam em média a cada três 
aulas, as outras equipes eram estimuladas a 
identificar os diferenciais e tinham autoriza-
ção de perguntar como aqueles diferenciais 
haviam sido produzidos. No final do semes-
tre o grupo que tivesse desenvolvido o me-
lhor trabalho era apresentado como vence-

dor do jogo de empresas.
 

Resultados
Observou-se uma participação ativa em 

todas as turmas e interesse da maioria dos 
alunos no desenvolvimento dos trabalhos 
solicitados. Com um total de 257 alunos que 
cursaram pelo menos 75% das aulas minis-
tradas 254 foram aprovados com bom de-
sempenho e apenas três foram reprovados 
por baixo desempenho. Esta reprovação 
levou a um aprimoramento e em 2015 não 
houve reprovação por nota.

Nas avaliações os alunos foram estimula-
dos a escolher individualmente os melhores 
trabalhos, a apontar os trabalhos que preci-
savam mais esforço e a fazer uma auto ava-
liação. Os trabalhos apresentados superaram 
em muito as expectativas iniciais do profes-
sor envolvido. Diversos alunos mencionaram 
espontaneamente que perceberam seu de-
senvolvimento e que estavam utilizando os 
conhecimentos adquiridos em sua vida pro-
fissional.
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Estudo de Caso: A Atividade Extracurricular 
EESCuderia Mileage como Modelo de Mudança de 
Paradigma Educacional Envolvendo Preservação 
do Meio Ambiente, Desenvolvimento Energético e 

Sustentabilidade
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

Luis Carlos Passarini
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

C onsoante o Dr. Thomas Kuhn, é da na-
tureza humana perceber o mundo de 

acordo com seus próprios paradigmas. A 
normalidade da ciência é ser conduzida de 
forma a resolver problemas. Para Kuhn a 
pura ciência é a tentativa de encaixar a natu-
reza dentro dos limites prefixados e relativa-
mente inflexíveis fornecidos por paradigmas. 
Conforme Khun, o progresso da ciência é im-
pulsionado pelas revoluções científicas que 
ocorrem quando um paradigma mais antigo 
é total ou parcialmente substituído por um 
novo, incompatível com o anterior. Este tra-
balho, fazendo uma referência às ideias de 
Khun, se propõe a apresentar um estudo de 
caso em que a atividade extracurricular criou 
condições para uma quebra de paradigma e 
que, como resultado, produziu uma acele-
ração no processo de formação dos alunos 
envolvidos.

Na EESC-USP, o lugar onde a aprendizagem 
baseada em problemas (PBL = problem-ba-
sed learning) ocorre com maior intensidade 
é dentro das atividades extracurriculares vol-
tadas à competição estudantil. A EESCuderia 
Mileage é uma equipe estudantil de compe-
tição automobilística interdisciplinar. A com-
petição incita os alunos a projetar e construir 
um protótipo veicular de alto desempenho 
visando a máxima economia de energia. A 
competição está dividida em categorias, de 
acordo com o tipo de propulsão empregada: 
a) por meio de motor a combustão de gaso-

lina; b) através de motor de combustão de 
etanol e; c) mediante motor elétrico. A equi-
pe venceu a Maratona Universitária de Efici-
ência Energética em 2013 e é a atual recor-
dista brasileira na categoria motor elétrico.

Na EESCuderia os alunos são estimulados 
a procurar alternativas, a ser criativos e a 
erigir seu conhecimento. Constatou-se que, 
já faz algum tempo, as equipes vencedoras 
obedecem um ciclo: dominam a competição 
(com larga margem) por alguns anos segui-
dos e depois caem. E o que diferencia o pro-
jeto de uma equipe dominante é que este é 
superior aos demais nos detalhes onde hou-
ve quebra(s) de paradigma(s).

Para a EESCuderia, competir em alto nível 
significa investir em capacitação e amadura-
mento de seus integrantes e incitar a que-
bra dos paradigmas vigentes. A equipe se 
tornou vitoriosa quando deixou de seguir as 
demais e passou a revolucionar na competi-
ção nacional. E embora vitoriosa, até pouco 
tempo esta era a equipe estudantil de menor 
visibilidade na EESC e, em geral, a última op-
ção entre os alunos que não se identificavam 
com ela e eram mais seduzidos pelos gla-
mores da velocidade e emoção das outras 
equipes.

A etapa que determinou a maturidade do 
processo educacional da EESCuderia acon-
teceu quando a equipe propôs, organizou e 
promoveu em 2016 a Semana da Eficiência 
Energética (SEE) na EESC, um fato inédito 
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para uma equipe estudantil brasileira, e que 
até pouco tempo estava mirada exclusiva-
mente nas competições estudantis.

A nova quebra de paradigma foi fruto de 
um processo pedagógico que ocorreu em 
etapas. Primeiramente havia apenas a aqui-
sição do conhecimento formal que a equipe 
utilizava para resolver os problemas de pro-
jeto do carro. O projeto do carro passou a ser 
visto como um agregador de conhecimen-
tos. Diante da consciência de que o desafio 
da competição era grande (pois qualquer 
aprimoramento no projeto do carro já pro-
duzia nele uma melhora significativa) a for-
ma de adquirir saber evoluiu. Isto levou os 
membros da equipe a serem mais pró-ativos. 
Na sequência, como fruto das discussões em 
grupo, suas mentes expandiram e houve a 
compreensão de que os desafios iam além 
da competição. Essa nova forma de pensar 
levou a EESCuderia a assumir para si um 
compromisso social abrangente. O fruto da 
experiência foi a equipe se comprometer a 
ter atitudes de maiores pro-atividade, efici-
ência e sustentabilidade a fim de poder dis-
seminar novos conhecimentos, promover a 
cultura sustentável e inspirar e motivar ou-
tros a fazerem o mesmo.

Toda iniciativa, organização e promoção 
da SEE foi dos alunos. O docente-orientador 
supervisionou e ajudou nos trâmites admi-
nistrativos e burocráticos. A divulgação do 
evento fez uso dos sítios da USP, das redes 
sociais, do youtube e de sítios de notícias. 
Os estudantes levantaram fundos e os re-
cursos para a promoção da SEE vieram de 
campanhas nas redes sociais e do apoio de 
patrocinadores e colaboradores. A EESC aju-
dou viabilizando o local para o evento. Os 
alunos procuraram, contataram, convidaram 
e negociaram com as autoridades no assun-
to suas vindas para São Carlos.

A SEE sob o lema “Você Tem o Poder da 
Mudança” deu-se no Anfiteatro Jorge Caron, 
nas noites de 26 a 29 de setembro e teve 
como meta disseminar uma cultura do ser 
eficiente e sustentável. Em cada noite houve 
uma ou duas palestras de 60 minutos sobre 
temas como a Construção Sustentável; Fon-
tes Alternativas Aplicadas à Indústria Auto-
motiva e; Energia Renovável, Sustentabilida-
de e Meio Ambiente.

O público diário foi, em média, de 80 pes-
soas. O sucesso motivou a equipe a promo-
ver mais eventos desta natureza. A exposição 
e visibilidade da EESCuderia aumentaram 
notadamente e hoje ela tornou-se uma refe-
rência no Campus de São Carlos.

As experiências que produzem compe-
tência de ação perduram são memoráveis. 
Depoimentos de ex-alunos destacam que 
o fator mais decisivo para seu sucesso pro-
fissional não foi o conhecimento propiciado 
na sala de aula, mas a experiência assimilada 
no dia a dia das equipes. A oportunidade de 
participar de competições automobilísticas e 
o trabalho colaborativo pró-ativo propiciam 
o desenvolvimento cognitivo dos alunos da 
EESCuderia que por sua vez se tornou um 
meio de produção de mentes criativas, capa-
citadas e engajadas com os valores univer-
sais de responsabilidade e sustentabilidade. 
Portanto, este estudo de caso sugere que 
Instituição apoie mais as atividades estudan-
tis extracurriculares e que estas sejam me-
lhor empregadas para suscitar quebras de 
paradigmas que beneficiem a sociedade e 
produzam material humano mais qualifica-
do e capacitado que faça a diferença que o 
Brasil tanto precisa.

Palavras-chave: semana da eficiência 
energética. pró-atividade. melhora contínua
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Sala de aula invertida sob a perspectiva dos 
estudantes de contabilidade

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Gilvania de Sousa Gomes e José Dutra de Oliveira Neto

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

1. Descrição do projeto
A aprendizagem por meio da experiência 

tem sido ressaltada como uma importante 
ferramenta instrutiva. Por meio da atividades 
que simulam a prática, ou mesmo, a repro-
duzem, do engajamento dos aprendizes no 
processo de aprendizagem e de estratégias 
de ensino que estimulem a pro atividade, 
observam-se resultados superiores àqueles 
obtidos por meio de mecanismos tradicio-
nais de ensino, como aqueles centrados no 
docente, prevalecentes desde que as univer-
sidades foram criadas 

(Freeman et al., 2014). Julgou-se relevan-
te, portanto, problematizar a percepção dos 
estudantes, quanto ao uso do flipped class-
room. Desse contexto, emerge a indagação: 
qual o juízo dos estudantes do curso de ciên-
cias contábeis acerca da sala de aula inverti-
da empregada no curso de contabilidade de 
uma universidade pública paulista?

2. Objetivo
O objetivo foi analisar as percepções dos 

estudantes em relação ao uso da sala de aula 
invertida. Para tanto, foram realizados dois 
grupos focais para que fosse possível extrair 
as opiniões e julgamentos dos estudantes 
quanto às estratégias empregadas.

3. Sala de aula invertida 
A sala de aula invertida pode ser apro-

veitada como um importante instrumento 
de aprendizagem ativa, já que sua premissa 
fundamental é a de que os estudantes leiam 
o material inerente à aula e façam ativida-
des antes da intervenção ou explanação do 

professor. Dessa forma, após o contato inicial 
dos estudantes com o conteúdo, previamen-
te, é possível que, durante a aula, o docente 
realize atividades práticas, discussões, escla-
recimento de dúvidas, aprofundamento dos 
conteúdos, sempre com o fim de acrescentar 
e consolidar conhecimentos. Constitui-se, 
assim em um mecanismo de aprendizagem 
ativa com a presença e orientação do pro-
fessor (Gilboy, Heinerichs, & Pazzaglia, 2015).

Embora seja uma tarefa difícil conven-
cer os estudantes a fazerem suas tarefas de 
casa antes da aula, ao perceberem os be-
nefícios da metodologia, alguns estudos 
relataram aumento na motivação dos estu-
dantes (Tucker, 2012). Para Kim, Kim, Khera 
e Getman (2014) um dos benefícios da aula 
invertida é o maior tempo em sala de aula 
para o professor realizar atividades de in-
teração com e entre os estudantes em sala 
de aula, tais como solução de problemas, 
debates e discussões ao invés de ministrar 
aulas expositivas, nas quais estes facilmente 
se dispersam.

4. Metodologia
A pesquisa foi realizada durante o segun-

do semestre do ano de 2016 a uma turma 
de estudantes de Metodologia do Trabalho 
Científico, composta por 42 estudantes, den-
tre os quais, aproximadamente metade eram 
do sexo masculino. Com exceção de apenas 
um estudante, a idade média da classe não 
se difere estatisticamente. Após a última aula 
e a postagem da atividade final, um artigo 
de formato científico, os estudantes foram 
convidados a participarem de entrevistas em 
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grupo em forma de grupo focal. 

5. Resultados 
As opiniões negativas estão relacionadas 

à resistência em relação ao rompimento da 
passividade, alguns estudantes não conse-
guem assumir um papel ativo e colaborativo 
durante o processo de aprendizagem, devi-
do a diferenças em estilos de aprendizagem, 
o que enseja cautela dos docentes ao aplicar 
tais técnicas. Estudantes ainda relutantes ao 
processo de pesquisa e estudos individuais 
pelo qual deve passar sua experiência de 
aprendizagem ainda buscar respostas pron-
tas na internet. No entanto, aqueles estu-
dantes que manifestaram opiniões positivas, 
ressaltaram o fato de terem desenvolvido ou 
aprimorado habilidades como a pró ativida-
de. Outros pontos positivos além daqueles já 
discutidos, guardam relação, principalmente, 
com melhorias de aprendizagem e comuni-
cação. Por outro lado, os pontos negativos 
estão ligados à resistência em relação a um 
estilo de aula diferente daquele aplicado pela 
maioria dos outros professores que impele 
aos estudantes uma ruptura com a postura 
passiva de meros receptores de informações.

6. Conclusões
Em geral, por meio da opinião dos estu-

dantes, foi possível inferir que a metodologia 
da sala de aula invertida contribuiu, princi-
palmente, para: a) desenvolver ou aprimorar 
habilidades como: pesquisa, pro atividade, 
comunicação oral e escrita, responsabilida-
de pelo próprio aprendizado, e pensamento 
crítico; e b) melhoria nos relacionamentos 
interpessoais, maior empatia entre profes-
sor e alunos. Os resultados são importantes 
a estudantes de graduação por mostrar que 
existe, ainda, forte resistência ao rompimen-

to da passividade dos alunos. Aos professo-
res, o emprego do flipped classroom implica 
em maior tempo de preparação das aulas 
e acompanhamento dos alunos, sobretudo 
quando se aplica sala de aula invertida e 
avaliação formativa. Essa pode ser uma das 
causas da baixa adesão ao emprego de tais 
práticas. Os professores devem considerar 
que, em função da maturidade do estudante, 
bem como de sua formação predominante-
mente passiva ao longo de sua vida escolar, é 
necessário planejar uma transição da meto-
dologia passiva para ativa em etapas, trans-
ferindo, de forma gradativa, o controle ativo 
no processo de aprendizagem ao estudante.
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Desempenhos e Perfis dos Estudantes: O Papel do 
Chá nos Grupos De PBL

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo
Fabio Frezatti, Daniel Magalhães Mucci e Daiana Bragueto Martins

 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Objetivo

O objetivo desta pesquisa é entender 
a integração entre os elementos de 

desempenho acadêmico em turmas sob a 
abordagem do CHA (conhecimentos, ha-
bilidades e atitudes). A avaliação de pares 
e a autoavaliação, implicam na construção 
de pelo menos três degraus do Bloom que 
tratam do relacionamento coletivo e propor-
cionam desempenhos diferenciados entre os 
grupos. 

 
Descrição do projeto

Esse trabalho, com foco exploratório, tra-
ta-se de uma aplicação do action research 
em sala de aula, contemplando duas turmas 
de uma disciplina da área de negócios. O 
trabalho leva em conta abordagem quanti-
tativa e a análise descritiva. No lugar de fo-
car a avaliação do CHA, a pesquisa se voltou 
para os diferentes perfis de alunos quanto à 
aderência e ao desempenho, proporcionan-
do o reconhecimento de suas características 
e potenciais associações. Essas informações 
são relevantes, pois permitem ao professor 
compreender como os aspectos, tais como 
idade, experiência profissional e motivação, 
se relacionam com o desempenho dos alu-
nos no curso. Com esse ponto partida, im-
plementar ações que propiciem maior mo-
nitoramento e estímulo aos alunos, para que 
eles apresentem um desempenho superior 
tanto em termos individuais (conhecimento) 
quanto em grupo (habilidades e atitudes). 

 
Metodologia

Trata-se de estudo exploratório conduzido 

em sala de aula, numa disciplina eletiva de 
um curso de graduação da FEA USP. Obser-
vação e utilização de dados quantitativos e 
qualitativos estruturados foram tratados com 
o objetivo de entender o posicionamento 
dos alunos individualmente e em seus gru-
pos. Aplicamos técnicas multivariadas para 
a análise de dados, como Cluster e Análise 
de Correspondência, visando discutir a asso-
ciação entre os quadrantes de desempenho 
dos alunos e as características dos alunos e 
grupos. 

 
Resultados e conclusões

O perfil predominante é de alunos com 
bom desempenho nos três elementos do 
CHA, o que valoriza o curso do ponto de 
vista da demanda do mercado de trabalho. 
O achado corrobora com a avaliação feita 
apenas a partir do conhecimento em termos 
de identificar quais alunos teriam desempe-
nho no parâmetro esperado. Por outro lado, 
existem alunos que, embora tenham apre-
sentado desempenho adequado quanto aos 
conhecimentos não apresentaram o mesmo 
resultado em termos de habilidades e atitu-
des. No que se refere aos quadrantes, em 
que a combinação entre os elementos tem 
algum item de desempenho abaixo do es-
perado, a quantidade de alunos é pequena 
e não se observa qualquer padrão de ocor-
rência. De qualquer forma, os achados per-
mitem aos docentes olhar para os elementos 
do CHA durante o curso e incentivar os alu-
nos a buscarem um equilíbrio entre os três 
elementos. Cabe destacar que esses elemen-
tos são ignorados pelos projetos pedagógi-
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cos das escolas de administração, contabili-
dade e economia. Ao utilizar a abordagem 
do action research, os professores podem 
“gerenciar” os grupos a partir dos desafios 
estabelecidos no projeto pedagógico, ajus-
tando o nível de tensão dentro do ambiente. 

A grande limitação da experiência é a 
quantidade de alunos, o que não permite 
utilização de recursos estatísticos mais ro-
bustos.
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Na cidade constitucional da comunidade latino-
americana de nações: Metodologia ativa de 

ensinagem USP
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo

Marcelo Arno Nerling
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Objetivos

R elatar a experiência de uma disciplina de 
graduação ACH3666 (A cidade constitu-

cional), com objetivo da integração política, 
social e cultural de povos da América Lati-
na. A disciplina da USP foi implementada em 
Montevideo, no Uruguai, para conhecer a 
organização e o funcionamento de institui-
ções multilaterais. Os eixos estruturantes da 
disciplina deveriam abordar temas contem-
porâneos: políticas de integração, além de 
educação fiscal, aborto, drogas e casamento 
gay no Uruguai.

A ideia de superar a aula expositivo dialo-
gada, quadro, giz ou projetor, as paredes da 
sala de aula, os murais e os muros da uni-
versidade, a fronteira municipal, estadual, 
nacional, e mergulhar pelas veias abertas da 
América Latina, foi tomando a dimensão de 
um Projeto, a partir da provocação do Prof. 
Iglecias. A USP, reconhecendo o potencial 
da diversidade na forma de ensinar e apren-
der, reforçou e alavancou essa iniciativa que 
envolve diferentes áreas do conhecimento, 
concepções, valores e práticas.

Testamos nova possibilidade e exploramos 
o potencial da diversidade na forma de en-
sinar e aprender para a prática da liberdade, 
da integração política, social e cultural da co-
munidade latino-americana de nações. 

Descrição do projeto
A experiência com metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem facilitou o preparo, a 
formulação e a implementação de viagem 

didática. Ela seguiu a modelagem “cidade 
constitucional”, para conhecer a organização 
e a gestão de organismos multilaterais da 
comunidade de nações (MERCOSUL; PARLA-
SUL) e também os três poderes uruguaios. 
Na cidade constitucional, quem lê muito e 
anda muito, vê muito e sabe muito (Cervan-
tes).

Da ideia a práxis, foram quase dois anos. 
A precursora ocorreu com três semanas de 
antecedência da visita. A implementação da 
cidade constitucional de Montevideo, no fi-
nal de maio, início de junho de 2015. 

A Agência USP de Cooperação Acadêmi-
ca Nacional e Internacional (Aucani), tem 
estratégias de relacionamento entre a USP, 
instituições universitárias, órgãos públicos 
e a sociedade, para suporte à cooperação 
acadêmica em matéria de ensino, pesquisa, 
cultura e extensão universitária, nos âmbitos 
nacional e internacional. O programa de in-
ternacionalização da Universidade também 
serviu como baliza.

A diplomacia cultural é um instrumento 
importante de aproximação entre os povos. 
O Ministério das Relações Exteriores, por 
meio da Divisão de Acordos e Assuntos Mul-
tilaterais Culturais (DAMC), e da Divisão de 
Temas Educacionais (DCE), são instrumentos 
políticos importantes. 

A convivência com outras culturas, idio-
mas estrangeiros, troca de experiências le-
vam à formação de um ambiente de inte-
gração e conhecimento mútuo, propiciando 
maior compreensão, respeito à diversidade e 
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tolerância. Mais que uma disciplina, a cidade 
constitucional é uma lição de vida e de cida-
dania.

Com as técnicas consagradas da ‘cida-
de constitucional’ (Nerling, 2006), a ideia 
(Iglecias, 2015) e a logística operacional or-
çamentária e financeira (Crozatti, 2015), a 
operação envolveu 03 professores, Marcelo 
Arno Nerling; Wagner Tadeu Iglecias e Jai-
me CROZATTI. Matriculados 42 acadêmicos 
da EACH/USP do Curso de Gestão de Polí-
ticas Públicas. Em Montevideo, Capital do 
Uruguai, uma rápida operação precursora, 
e a movimentação coletiva entre os dias 
28/06/2015 e 04/07/2015. 

A operação envolveu o Consulado Uru-
guaio em São Paulo; o Ministério de Rela-
ções Exteriores do Uruguai em Brasília-DF 
e em Montevideo; o Ministério Relações Ex-
teriores brasileiro em Brasília e Montevideo; 
a Universidade da la República (UdelaR); a 
Direção Geral Impositiva (DGI); o Parlamen-
to uruguaio (Senador Pepe Mujica); Parlasul; 
Mercosul; Suprema Corte de Justiça; Repre-
sentação de organizações da Sociedade civil.

Metodologia
O método avalia o planejamento e o resul-

tado; direito comparado; na operação, obter 
a colaboração de indivíduos, grupos e cole-
tividades, cuja experiência buscamos conhe-
cer, aliando etnografia, pesquisa participante 
com foco nas instituições responsáveis pela 
gestão das políticas públicas dos três po-
deres nos diversos níveis, atentos à ética da 
valorização de conteúdos cognitivos e atitu-
dinais. 

Resultados
Mostra o potencial da diversidade na for-

ma de ensinar e aprender. Viagens didáticas, 

como disciplinas de graduação, tem um po-
tencial para a formação regular e como pro-
gramas de educação continuada para adul-
tos.

Resultado quantitativo para 42 estudantes 
de graduação da USP, disciplina de gradua-
ção, viagem didática com imersão. Na pers-
pectiva orçamentária e financeira, SMJ, esti-
mamos que enviar dezenas, para os vizinhos 
latino-americanos, tem o custo de poucos 
além mar.

Visibilidade institucional e reconhecimen-
to da inovação. Internacionalização da uni-
versidade. Integração política e cultural. 

Conclusões
A diversidade das formas de ensinar e 

aprender, valorizando conteúdos cognitivos 
e atitudinais, colhe, com viagens didáticas, 
resultado com valor humano e científico po-
sitivos. Metodologias inovadoras nas formas 
de apresentação do conhecimento aguçam 
a necessidade de ler, ver e andar, para saber. 
A integração cultural, social e política latino-
-americana, teve, na “cidade constitucional”, 
uma forma de expressão concreta. A expe-
riencia é reaplicável. A Capital uruguaia é 
singular e abriga um grande número de ins-
trumentos públicos, de várias ordens. As po-
líticas de integração, e as políticas do povo 
uruguaio – casamento gay, drogas, aborto 
e a educação fiscal -, receberam exposição 
qualificada de quem pensa e por quem faz. 
Serve como exemplo para a exploração, re-
elaboração e aprimoramento do ensino de 
graduação na USP, um desafio permanente 
de todos.

Palavras-chave: Metodologia Ativa. Cida-
de Constitucional. Montevideo
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Patrimônios do Alto Tietê: Metodologia ativa 
de ensino aprendizagem na construção do 

Observatório do Alto Tietê
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo

Andrea Rodrigues Barbosa Marinho e Luci Mendes Melo Bonini
 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Objetivos
Geral 

D isseminar o conhecimento sobre a região 
do Alto Tietê, em sua construção identitá-

ria, por meio de aulas de metodologia ativa de 
ensino-aprendizagem para a fortalecer a gestão 
pública na detecção, implementação e avaliação 
de políticas públicas para a melhoria da qualidade 
de vida da população, do lazer e turismo regional.

Objetivos Específicos 
• Ampliar o nível de conhecimento dos di-

ferentes agentes a partir de construção ativa 
dos alunos e alunas na produção de pesqui-
sas e levantamentos técnicos;

• Aprofundar o conhecimento sobre os fa-
tores condicionantes das desigualdades so-
cioeconômicas e das demais formas de desi-
gualdade socioculturais; 

• Colaborar para a elaboração de políticas 
públicas adequadas às realidades da região 
e efetivas na obtenção de resultados sociais; 

• Acompanhar a evolução da situação so-
cial da população da região frente aos Ob-
jetivos de Desenvolvimento do e a Agenda 
ONU pós 2015: 

• Consolidar indicadores que propiciem a 
avaliação do impacto da gestão participativa 
na estrutura e no funcionamento da admi-
nistrativa municipal, em termos de descen-
tralização e eficácia das políticas públicas 
patrimoniais; 

• Capacitar agentes públicos e lideranças 
comunitárias quanto às informações dos 
municípios ampliando o nível de conheci-

mento acerca da realidade local, do lazer e 
turismo regional;

• Reconhecer e ampliar o tombamento de 
patrimônios materiais e imateriais da região. 

 
Descrição do Projeto

Esta região congrega os municípios de 
Guarulhos, Mogi das Cruzes, Itaquaquece-
tuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, 
Arujá, Santa Isabel, Salesópolis, Guararema 
e Biritiba Mirim; possui, aproximadamente 2 
milhões e 200 mil habitantes, que ainda não 
construiu sua identidade local.

Neste estudo, realiza-se desde 2014 o tra-
tamento em combinação de dados já exis-
tentes em bancos de dados como o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
DATA-SUS, IPEA, MEC-INEP, Fundação Sea-
de, entre outros para compreender a realida-
de regional a fim de auxiliar os gestores pú-
blicos a vislumbrar uma melhor distribuição 
de políticas públicas e sociais. 

Com base nos indicadores expressos nos 
Objetivos do Milênio, optou-se por organi-
zar com os alunos de graduação e mestra-
do em Políticas Públicas da Universidade de 
Mogi das Cruzes, SP esta compreensão a 
partir dos seguintes focos: histórico e con-
texto regional, meio ambiente, indicadores 
sociais (saúde; educação; infraestrutura e sa-
neamento; habitação e turismo e cultura). 

O objetivo desta metodologia ativa de ensi-
no-aprendizagem é colocar os alunos e alunas 
como protagonistas da construção identitária do 
Alto Tietê, bem como disseminar o conhecimen-
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to sobre a região do por meio da construção de 
uma ampla base de dados que possa fortalecer 
a gestão pública, lazer e turismo na implemen-
tação de políticas públicas para a melhoria da 
qualidade de vida da população e registros so-
ciohistóricosculturais como propôs Paulo Freire 
quando propositava a educação libertadora.

Olhar as riquezas materiais e imateriais da 
região e estimulá-la às políticas públicas de 
desenvolvimento local por meio do lazer e 
turismo foi um de seus focos principais.

 
Metodologia

A pesquisa aqui desenvolvida trata de es-
tudo quanti-qualitativo que se voltará tanto 
a análises de caráter quantitativo - toma-
dos por base os critérios descritos adiante 
- quanto a reflexões de cunho qualitativo 
de orientação sócio-histórica, considerados 
esses mesmos dados (FESTA, GUARINELLO e 
BERBERIAN, 2013). 

Na pesquisa quantitativa são os dados 
do IBGE, DATA-SUS, Fundação SEADE, IPEA 
e demais órgãos a fim de se construir uma 
fonte de indicadores, utilizando-se para isso 
o software Excel. 

Refletindo a respeito do método nas ciên-
cias humanas Bakhtin (2010, p. 395) destaca 
que: “O objeto das ciências humanas é o ser 
expressivo e falante. Esse ser nunca coincide 
consigo mesmo e por isso é inesgotável em 
seu sentido e significado”. Espera-se que a 
disponibilização facilite a interlocução com 
gestores públicos na medida que se mantém 
diálogo constante com o setor público e pri-
vado da região. 

 
Resultados

Inúmeras dissertações de mestrados já são 
resultantes desta ação, além da publicação – em 
prelo – de uma coletânea de seis livros intitula-
da “DINÂMICAS SOCIAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS 
E DESENVOLVIMENTO LOCAL”. O Observatório 
pretende construir uma ampla base de informa-
ções demográficas, sociais, ambientais – fauna, 

flora e sistemas hídricos, indicadores de saúde, 
cultura e educação sobre os municípios que fa-
zem parte da região, contribuindo para a ela-
boração de programas de políticas públicas que 
ampliem o espectro garantindo a qualidade de 
vida, buscando minimizar as diferenças.

 
Conclusões

A idealização de um observatório que pos-
sa popularizar prioridades de assistência à 
população, principalmente a mais necessita-
da, deve fortalecer a governança. Além de um 
espaço de diálogo constante, o observatório 
pretende ser um espaço virtual de confluência 
de dados combinados, informações e análises 
que facilitem a tomada de decisões. Reconhe-
cer nossos patrimônios é construir a identida-
de de uma região que une mais de 2 milhões 
e 500 mil habitantes. É construir história e 
propiciar lazer, turismo ao desenvolvimento 
sustentável do Alto Tietê. O trabalho segue 
em processo, agora também como propos-
ta no berço da Universidade de São Paulo, na 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades na 
área de Lazer e Turismo.
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Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

O presente artigo se enquadra no tema 
Metodologias ativas de ensino-apren-

dizagem. A proposta em questão é a cons-
trução, por parte dos alunos, de um cader-
no que contenha os conteúdos abordados 
na disciplina que trata sobre a História do 
Design, mas a metodologia poderia ser uti-
lizada para qualquer outra disciplina, senão 
vejamos:

Em geral, as aulas em um semestre variam 
de 14 a 15 encontros. Então, planejamos 10 
aulas de conteúdo. O conteúdo da disciplina 
é dividido então em 10 temas. Como é uma 
aula de história, esta divisão está pautada em 
uma linha cronológica. A partir de então, é 
feito um check list com as mesmas questões 
para todos os temas. O trabalho consiste na 
pesquisa e na produção deste material. Para 
evitar cópias literais e maquinais da internet, 
o trabalho deverá ser executado à mão. 

A disciplina em questão se chama Funda-
mentos do Design - pertence ao primeiro 
período da Faculdade de Design com ênfase 
em Moda - e contém 4 tempos semanais de 
50 minutos cada. Isto permite a realização de 
aulas teóricas e práticas, além da exibição de 
alguns pequenos vídeos para reforçar a teo-
ria dada. As aulas teóricas são iniciadas por 
uma apresentação dialogada com os alunos 
da história com o recurso do data show ba-
sicamente de imagens e de textos com re-
ferências que levam o aluno às páginas dos 
livros que devem consultar para uma pesqui-
sa detalhada.

Como são 10 temas, 5 são cobrados na 
primeira avaliação e os cinco restantes na 
segunda avaliação. A primeira avaliação con-

siste na entrega dos cadernos com o valor de 
5 pontos mais uma prova múltipla escolha 
feita nos parâmetros das provas do ENADE. 
Na segunda avaliação são cobrados os ou-
tros 5 cadernos, valendo 5 pontos cada, mais 
um ponto pela encadernação do conjunto. 
Os quatro pontos que restam são dedicados, 
como são alunos de Moda, a uma produção 
em grupo de um look conceitual completo: 
incluindo chapéu ou presilhas, lenços, cami-
sas, calças, sapatos. Neste trabalho está sen-
do proposto que o aluno estude os temas 
dos 5 últimos cadernos de crie a partir de 
roupas antigas. Não é cobrado um desenho 
prévio. A proposta é a de que o aluno inves-
tigue cores, formas, materiais, texturas e vá 
construindo as peças de forma livre. Afinal, 
são alunos do primeiro período. 

A proposta do caderno está sendo aplica-
da pela terceira vez e a cada aplicação mu-
danças são feitas com a finalidade de testar 
outras soluções possíveis, na tentativa de 
aprimorar o método. A primeira experiência 
com a atividade foi no primeiro semestre de 
2016. A turma foi dividida em grupos de 5 
alunos. Cada aluno ficava responsável pela 
execução de 2 cadernos e, ao final, os ca-
dernos eram costurados e os alunos faziam 
uma capa para o mesmo. O ponto positivo 
foi o trabalho em grupo e o negativo foi que 
o propósito de fazer os alunos estudarem a 
matéria não foi alcançado, pois eles estuda-
vam somente o assunto que a cada era des-
tinado. 

Na segunda experiência com a atividade, 
o caderno foi uma proposta individual. O 
ponto positivo foi que todos os alunos estu-
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davam o todos os conteúdos da matéria. O 
negativo foi o enorme volume de cadernos 
para corrigir. Além disso, o peso do material 
inviabilizava carregá-lo à mão. O ideal seria 
fazer a correção em sala, mas nem sempre 
isto era possível, pois são muitos alunos em 
sala (em torno de 60 alunos). Outro ponto 
que precisou ser reavaliado foi que os alu-
nos desenhavam croquis com inspiração em 
moda. Notamos que como ainda estavam 
no primeiro período, eles tinha dificuldade 
de transpor a ideia da roupa e travavam na 
representação gráfica. 

Na terceira experiência com a atividade 
está sendo aplicado neste semestre e algu-
mas alterações foram feitas no sentido de 
facilitar alguns aspectos. A começar pelos 
looks. Neste semestre, os alunos são esti-
mulados a usar a mão como área de criação. 
Eles devem contornar suas mãos e usar o es-
paço interno como uma possibilidade. Eles 
podem fazer aneis, joias, luvas, como podem 
fazer abstrações. Neste semestre são duplas 
que realizam os cadernos. 

Página 1 (10,5 cm x 29,7 cm)
1. Dobrar a folha
2. Fazer o recorte
3. Escrever dentro da forma que parece 

uma seta o número do tema
4. Escrever o tema no local indicado
5. Escrever no espaço reservado, o seguin-

te texto: Título do tópico e depois a transcri-
ção das palavras do autor. É escrever a frase à 
mão e entre aspas, com ponto final antes de 
fechar aspas. Ex: “Frase completa.” (SOBRE-
NOME, ano, p. x).

Página 2 (10,5 cm x 29,7 cm)
1. Cole as imagens inspiradoras para sua 

arte (tanto em termos de forma como de cor)
2. Cuidado para reservar 1 cm próximo à 

dobra. Isto é, não cole nada nesta área, pois 
poderá dificultar a dobra.

Página 3 (31,5 cm x 29,7 cm)
1. Área reservada para colocar as cores do 

período que foram usadas na arte.
2. Área reservada para escrever um texto, 

mostrando ao observador como foi feita a 
relação entre o título e a arte que você está 
apresentando.

3. Área reservada para colar a mão.
Página 4 (31,5 cm x 29,7 cm)
1. Escreva de novo o tema (alinhamento 

livre: centralizado, ou à direita ou à esquer-
da). Apagar as linhas de contorno da mancha 
gráfica.

2. Escrever o título.
3. Redigir cada pergunta e colocar as res-

postas abaixo de cada. 
1. Quando aconteceu? Citar a época.
2. Onde aconteceu? Citar o local.
3. Quem são as pessoas envolvidas? Citar 

as pessoas que fizeram parte 
4. O que fizeram? Citar a relevância de 

cada uma das pessoas citadas.
5. Como podemos identificar? Esta per-

gunta pode ser respondida em tópicos, 
como também com o auxílio de imagens 
significativas, puxando setas de dados que o 
observador deverá ficar atento. 

4. Referência
Redigir o título Referência e na linha se-

guinte, colocar a referência da citação de 
acordo com as normas da ABNT. Irei dispo-
nibilizar as referências dos livros para serem 
transcritas à mão.

Já houve a primeira avaliação e notamos 
evolução em relação às anteriores. Os alunos 
ficaram mais satisfeitos e estimulados com o 
resultado e o desempenho na prova tem au-
mentado a cada semestre, está dando frutos.

Palavras-chave: História do Design. Ca-
dernos. Design de Moda
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Metodologias ativas de ensino-aprendizagem

Problema e Objetivo

D iante da fragmentação nos processos 
de produção e socialização do conhe-

cimento (THIESEN, 2008), o objetivo é apre-
sentar as potencialidades e os desafios do 
uso da metodologia Laboratório de Gestão 
(SAUAIA, 2013) para promover uma educa-
ção gerencial interdisciplinar e contextual. 

 
Descrição do Projeto

O Laboratório de Gestão é uma metodolo-
gia de educação gerencial que se fundamen-
ta, de forma integrada, sobre três pilares con-
ceituais: um artefato denominado simulador 
organizacional, uma vivência intitulada jogo 
de empresas e um relatório final em formato 
de pesquisa aplicada. Os estudantes, reuni-
dos em grupos, gerenciam uma empresa la-
boratorial e tomam decisões sob condições 
de incerteza, praticando conceitos e relatan-
do sua experiência em um texto de autoria, 
em formato científico. A metodologia pode 
ser utilizada na modalidade presencial, se-
mipresencial e a distância uma vez que faz 
uso do ambiente virtual de aprendizagem. 
O nível de complexidade das atividades é 
didaticamente adaptado de acordo com os 
objetivos educacionais do curso que pode 
acontecer em nível de graduação, pós-gra-
duação, extensão ou treinamento gerencial. 

  
Metodologia

Pesquisa-ação, uma vez que professor e 
estudantes estão envolvidos no processo 
de ensino-aprendizagem e de pesquisa e 
as ações educativas têm caráter interven-

tivo com o objetivo de incentivar a prática 
de conceitos. São relatadas experiências em 
quatro modalidades de cursos na qual a me-
todologia foi utilizada: oficina semipresen-
cial (12 participantes); pós-graduação stricto 
sensu (09 participantes); pós-graduação latu 
sensu (35 participantes) e graduação em ad-
ministração (106 participantes). 

 
Principais Resultados e Contribuições

Identificou-se o potencial interdisciplinar 
e contextual da metodologia Laboratório de 
Gestão uma vez que as principais aprendiza-
gens destacadas pelos participantes relacio-
naram-se à visão holística para a resolução 
de problemas e tomada de decisões, à inte-
gração e interdependência das áreas funcio-
nais de uma organização e ao trabalho em 
equipe. Verificou-se ainda que o medo de 
errar, a pressão do tempo e a dificuldade de 
assimilar e fazer uso dos conhecimentos te-
óricos e recursos tecnológicos de forma arti-
culada ainda são desafios para estudantes e 
professores em contínua formação. 

  
Conclusões 

Concluiu-se que, a exemplo do Laborató-
rio de Gestão, a integração teoria-prática por 
meio de metodologias educacionais inter-
disciplinares e contextuais tem contribuído 
amplamente para a formação de estudantes 
e educadores conectados com as necessida-
des profissionais e sociais do século XXI. Tais 
resultados poderão ser potencializados se 
esta perspectiva educacional fizer parte de 
um projeto político-pedagógico mais amplo 
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nas instituições de ensino e nos seus cursos. 
 

Referências
PORTAL SimuLab – www.simulab.com.br/

ead - Acesso em março/2017.
SAUAIA, Antonio Carlos Aidar. Laboratório 

de Gestão: simulador organizacional, jogo 
de empresas e pesquisa aplicada. 3. ed. Ma-
nole: Barueri, São Paulo, 2013.

THIESEN, Juares da Silva. A interdiscipli-

naridade como um movimento articulador 
do processo ensino-aprendizagem. Revista 
Brasileira de Educação, v.13, n.39, set./dez., 
2008, p.545 – 598. Disponível em< http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1413-24782008000300010> Acesso 
em 27/mar./2017.

Palavras-chave: Laboratório de Gestão. 
Educação Gerencial. Interdisciplinaridade



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 127

Serious game e-Baby: integridade da pele: uma 
tecnologia de apoio à aprendizagem de estudantes 

de enfermagem
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
2Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

3University of British Columbia
Natália Del Angelo Aredes1, Danielle Monteiro Vilela Dias2, Fernanda Santos Nogueira de Góes1, Suzanne 

Hetzel Campbell3 e Luciana Mara Monti Fonseca1

 

Tecnologias como recurso didático, aulas virtuais e jogos didáticos

Introdução 

O serious game e-Baby: integridade da 
pele é uma tecnologia que visa, por 

meio de uma simulação virtual, oferecer ao 
estudante a possibilidade de realizar avalia-
ção clínica do neonato prematuro em am-
biente seguro e controlado para a apren-
dizagem. Foi desenvolvido e validado com 
especialistas da área da enfermagem e de 
jogos digitais, utilizando instrumento tradu-
zido e validado para uso no Brasil: HEDEG – 
Heuristic Evaluation for Digital Educational 
Games. O conteúdo do jogo, desenvolvido 
junto a enfermeiros atuantes na prática clí-
nica, foi criado a partir de revisão integrativa 
da literatura sobre os cuidados com a pele 
do recém-nascido prematuro. A integridade 
da pele é um módulo do serious game que, 
somado às necessidades humanas básicas 
de oxigenação, circulação, termorregulação 
e nutrição, compõem a série do jogo e-Baby 
(FONSECA et al., 2015). 

Objetivo
Comparar a aprendizagem cognitiva de 

estudantes de enfermagem quanto ao tema 
integridade da pele do prematuro com e 
sem auxílio do serious game e-Baby: integri-
dade da pele. 

Método
Estudo experimental, randomizado, com 

grupo controle e pré e pós-teste. O teste para 

verificação da aprendizagem cognitiva foi 
desenvolvido especificamente para esta pes-
quisa e foi composto por 11 questões, vali-
dadas junto a cinco enfermeiras pesquisado-
ras e atuantes na área. Foi verificada coesão 
com o escopo do jogo e com o curso ofere-
cido para os participantes (grupos controle e 
experimental), de modo que as oportunida-
des de aprendizagem foram balizadas para 
ambos. O curso teve caráter extracurricular, 
de difusão e híbrido (mesclando encontros 
presenciais e a distância), e durou quatro se-
manas. A amostra foi composta por 47 gra-
duandos de enfermagem de duas universi-
dades públicas do sudeste brasileiro, sendo 
32 participantes pertencentes a uma delas e 
15 da outra, distribuídos aleatoriamente nos 
grupos controle e experimental. Hipótese 
alternativa: (H1’) A aprendizagem cognitiva 
dos estudantes terá impacto significativo 
em desempenho após uso do serious game 
e-Baby como intervenção quando compara-
da à aprendizagem do grupo controle. 

Resultados
A hipótese alternativa foi rejeitada pelo 

teste t de Student, confirmando que a apren-
dizagem cognitiva de ambos os grupos foi 
estatisticamente igual (p=0,089), conside-
rando nível de significância maior ou igual a 
0,05. Analisando o desempenho por estatís-
tica descritiva, considerando que desempe-
nho é a diferença entre o escore obtido no 
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pós-teste em relação ao pré-teste – o que 
representa avanço de aprendizagem cogni-
tiva antes e após, a média obtida pelo grupo 
controle foi igual a 9,5 (desvio padrão (DP)= 
19,13) e a do grupo experimental foi igual 
a 19,65 (DP=20,63), mostrando que apesar 
dos grupos serem estatisticamente iguais, 
houve um melhor aproveitamento no gru-
po que teve acesso ao serious game. Em 
cada grupo (análise intragrupos), a avalia-
ção cognitiva demonstrou melhora estatis-
ticamente significativa comparando pré e 
pós-teste em ambos, segundo o teste t de 
Student (p=0,030 para o controle e p=0,000 
para o experimental). Após regressão linear 
isolando-se as variáveis: grupo do estudo e 
universidade à qual o estudante pertence, 
considerando a variável dependente desem-
penho, houve diferença estatisticamente sig-
nificativa (p=0,01) no desempenho de uma 
universidade em relação à outra com resul-
tado 18,3% melhor (sendo os estudantes de 
quaisquer um dos dois grupos da investi-
gação). Considerando o referencial teórico 
de Ausubel, adotado neste estudo, estes re-
sultados possivelmente se devem à apren-
dizagem significativa melhor representada 
por aqueles participantes que pertencem à 
universidade com melhor desempenho, que 
ofereceu aos estudantes conteúdo prévio 
em prematuridade, situação esta que não 
ocorreu para os estudantes da outra univer-
sidade. Além do conteúdo programático, a 
alguns deles foi possível a vivência no cui-
dado aos prematuros no estágio curricular 
da disciplina de saúde da criança, reforçan-
do a aprendizagem prévia (subsunçor), que 
se conecta mais robustamente aos novos 
aprendizados (AUSUBEL, 2000). A regressão 
também mostrou que o grupo controle te-
ria apresentado desempenho significativa-
mente inferior em relação ao experimental 
(p=0,011), caso a universidade analisada fos-

se a mesma, apesar da homogeneidade da 
amostra verificada em estatística por meio 
dos resultados do pré-teste. 

Conclusão 
O uso do serious game e-Baby: integrida-

de da pele enquanto tecnologia educacional 
em um curso extracurricular não represen-
tou diferença estatisticamente significativa 
na aprendizagem cognitiva de estudantes 
de enfermagem. Porém, a análise descritiva 
do desempenho apresenta maiores escores 
de desempenho para os participantes do 
grupo experimental que fizeram uso do jogo 
digital como apoio à aprendizagem. Por fim, 
considerando o referencial teórico da apren-
dizagem significativa de Ausubel e a análise 
de regressão linear, o serious game se mos-
trou mais eficaz para estudantes que tiveram 
contato prévio com o tema cuidados de en-
fermagem ao neonato prematuro. 
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Tecnologias como recurso didático, aulas virtuais e jogos didáticos

D iferentemente de muitas AVAs comu-
mente utilizadas para fins de ensino que 

basicamente usam recursos de compartilha-
mento de arquivos, realização de enquetes 
e disponibilização de videoaulas, o objeti-
vo deste projeto foi projetar, desenvolver e 
implantar uma plataforma educacional que 
integrasse vários recursos tecnológicos e 
conteúdos para facilitar o processo de ensi-
no-aprendizagem. 

Método
Para garantir compatibilidade e facilida-

de de aprendizado o desenvolvimento da 
Plataforma MedUSP Digital baseou-se no 
Moodle, que receber diversos aprimoramen-
tos como de interface, novos módulos ge-
renciais, plugins e aplicativos para expandir 
as características funcionais. Todos os novos 
recursos foram especificados e projetados 
pelo professor pesquisador responsável da 
Disciplina de Telemedicina do Departamen-
to de Patologia da FMUSP visando a melho-
rar o processo de ensino-aprendizagem e 
foram executados por uma equipe forma-
do por analista de sistema, programador, 
webdesign, profissional de Educomunica-
ção e Designer de computação gráfica 3D. 
Estes profissionais também se tornaram nos 
responsáveis pela manutenção e aprimora-
mento de continuado da plataforma. O de-
senvolvimento foi resultante dos Projetos 
Pró-Inovalab 2011 e 2012 da Pró-Reitoria de 

Graduação da USP e do Projeto de Tecnolo-
gias Educacionais Interativas para potencia-
lização de Educação em Saúde, do CAPES/
MEC – SGTES/MS. 

Resultados
A MedUSP Digital foi instalada na Nuvem 

USP e contem 11 importantes recursos edu-
cacionais: (1) votador de dúvidas recorrentes 
para utilização em aulas presenciais com fi-
nalidade de viabilizar aulas interativas conec-
tadas em salas de aulas convencionais, que é 
uma sistemática utilizada em “Salas de aulas 
do futuro”; (2) votador de opinião com agru-
pamento por categoria, recurso que possi-
bilita atividade em equipe para identificação 
dos aspectos mais significativos de assuntos 
e promoção a reflexão (exemplo: uso para 
alunos votarem nos 3 aspectos que conside-
raram mais importantes no aprendizado de 
um assunto, 3 aspectos que não deveriam es-
quecer, 3 aspectos que acham que poderiam 
aprimorar mais e 3 aspectos que deveriam 
perguntar ao professor para contextualizar 
o tema em situações práticas); (3) Sala de 
Microscopia Digital (HistoPato Digital), para 
gerenciar biblioteca de lâminas digitalizadas 
a partir de escâner de lâminas, oferecendo 
aos estudantes uma vivência de leitura de 
lâmina a partir da plataforma (mesmo com 
acesso por 3G), com recursos para vincular 
roteiro de estudo, vídeos instrucionais diri-
gidos e avaliação de reforço para cada lâmi-
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na; (4) Sala de Imagens Digitais Ampliáveis é 
um ambiente com recurso para inserir ima-
gens clínicas e/ou imagens de tomografias 
em cortes seriados; (5) vídeos gravados em 
360º para promover a familiarização dos es-
tudantes com diversos ambientes como sala 
de exames, salas cirúrgicas, UTI, entre outros; 
(6) Ambiente de Prova Interativa com recurso 
de “arrasta palavras” para avaliar a capacida-
de dos estudantes de identificarem estrutu-
ras anatômicas, ou de associarem estruturas 
com imagens de exames radiológicas, (ava-
liação morfofuncional); (7) Prova informati-
zada com correção e relatórios automatiza-
dos para oferecer aos docentes o recurso de 
debate com os estudantes imediatamente 
após cada prova (Feedback); (8) Biblioteca de 
imagens radiológicas e tutoriais em apoio a 
aprendizagem dos alunos e preparação de 
aulas pelos docentes; (9) Biblioteca do Ho-
mem Virtual com 400 vídeos temáticos de 
computação gráfica 3D para ensino dirigido 
de assuntos; (10) Biblioteca com Objetos Di-
gitais do Homem Virtual para instalação em 
Tablets e Smartphones, como Vias Aéreas 
e Técnica para Drenagem Torácica, Sistema 
Respiratório, ECG e funcionamento dinâmico 
do Coração e estruturas, anatomia da Pelve 
Feminina, Cérebro e SNC, Órgãos do Abdo-
me e Segmentação do Fígado; (11) Salas para 
encontro online para realização de reuniões 
síncronas por webconferência, com recurso 
de gravação, enquete, e quadro branco. A 
plataforma foi utilizada e bem avaliada pe-
los alunos e docentes da FMUSP e ICB que 
a utilizaram. No conjunto, 8 disciplinas do 
currículo nuclear e 8 unidades curriculares 
(novo currículo) utilizaram UC 21 (MSP 4211, 
4212 e 4213), UC 03, UC 08, UC 10 da Gradu-
ação utilizaram a plataforma. A MedUSP vem 
sendo utilizada também em Cursos de Pós-
-Graduação, Cultura e Extensão, Residência 
Médica e em atividades sociais de extensão 

como o Projeto Jovem Doutor.
Trata-se de uma plataforma flexível especi-

ficamente projetada e customizada para ofe-
recer aos docentes recursos interativos que 
facilitam o uso com diferentes métodos edu-
cacionais como PBL, TBL, aprendizagem base-
ada em Projetos e Aprendizagem Significativa. 

 
Conclusão 

A MedUSP Digital é uma plataforma flexí-
vel, estável e pode ser utilizado em diferentes 
métodos educacionais. Teve boa aceitação 
pelos alunos e professores pela facilidade de 
uso, compatibilidade e por contar com uma 
equipe profissional de apoio permanente.
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Aplicação de Técnicas Computacionais às 
Ciências Farmacêuticas: Como Tornar o Ensino 

da Farmacodinâmica mais Lúdico e Didático?
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo

Maurício Temotheo Tavares, Marina Candido Primi, Nuno Albuquerque Tavares Ferreira Da Silva, Camila 
Felix De Carvalho, Micael Rodrigues Cunha e Roberto Parise-Filho

 

Tecnologias como recurso didático, aulas virtuais e jogos didáticos

Introdução

Contemplar todos os aspectos moleculares 
envolvidos na interação entre um fármaco e 

seu receptor biológico é um dos maiores desa-
fios no ensino da Química Farmacêutica. Neste 
sentido, conhecer os fatores envolvidos na inte-
ração fármaco-receptor faz com que os estudan-
tes adquiram arsenal cognitivo capaz de com-
preender as relações existentes entre a estrutura 
química do fármaco e o efeito biológico causa-
do, observado durante a fase farmacodinâmica 
de ação de fármacos. Contudo, desenvolver nos 
alunos a habilidade de raciocinar criticamente 
sobre a estrutura do fármaco e a intensidade de 
seu efeito biológico não é uma tarefa fácil. Dentre 
os aspectos críticos relacionados à compreensão 
satisfatória deste tema podem ser citados:

i) a necessidade de o fármaco assumir sua 
conformação bioativa para que exerça efeito 
biológico;

ii) a alteração estrutural sofrida pelo recep-
tor biológico, cuja disposição deve ser favo-
rável à interação;

iii) o fato de determinados fármacos pos-
suírem ação seletiva a um determinado sub-
tipo de receptor ou enzima.

Assim, estratégias didáticas que fazem 
uso de recursos tecnológicos e audiovi-
suais podem contribuir significativamente 
para o processo de ensino-aprendizagem, 
se comparadas aos métodos puramente ex-
positivos, pois permitem que os estudantes 
visualizem as interações fármaco-receptor 
de forma totalmente lúdica e singular, faci-
litando assim o entendimento. A existência 

de bancos de dados de estruturas proteicas 
de livre acesso, e a disponibilidade de pro-
gramas gratuitos de química computacional, 
permite que tais recursos sejam explorados 
em prol do ensino da Química Farmacêutica. 
Uma vez determinado o arranjo tridimensio-
nal do complexo fármaco-receptor, é possí-
vel que se conheça detalhadamente o mo-
dus interandi relativo àquele fármaco, isto é, 
o modo como o mesmo explora o bolsão de 
interação de seu receptor biológico.

Objetivos
Face ao exposto, o objetivo deste traba-

lho foi propor uma abordagem prática alter-
nativa ao método puramente expositivo do 
tema: “Farmacodinâmica: interações fárma-
co-receptor e seletividade de ação”. Nesta 
aula prática foram utilizados métodos com-
putacionais como ferramenta didática. A ca-
pacidade de absorção dos conteúdos traba-
lhados foi avaliada com a aplicação de pré e 
pós-teste aos estudantes.

Métodos
Foram selecionados três cristais disponí-

veis no banco de dados público Protein Data 
Bank (PDB), referentes aos complexos pro-
teicos dos fármacos ibuprofeno e celecoxi-
be, complexados às enzimas COX1 e COX2. 
A estratégia pedagógica apresentada foi in-
serida na grade do plano de atividades do 
curso de Química Farmacêutica da FCF-USP, 
tendo sido aplicada como alternativa à abor-
dagem expositiva. Esta estratégia pôde ser 



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 132

trabalhada em 4 horas/aula ou dividida em 
dois encontros de 2 horas/aula cada, e foi 
construída nas seguintes etapas:

A) pesquisa e aquisição das estruturas cris-
talográficas a partir do PDB;

B) análise do bolsão de interação do fár-
maco a partir do banco de dados PDBsum;

C) manipulação e tratamento dos comple-
xos fármaco-receptor;

D) análise das interações;
E) comparação da disposição de cada fár-

maco no bolsão de interação e correlação 
com a atividade biológica;

F) interpretação dos resultados.
Para cada etapa supracitada foi traçada 

uma competência de aprendizagem a ser 
atingida pelos estudantes, a saber:

A) ser capaz de pesquisar e encontrar es-
truturas cristalográficas no PDB;

B) ser capaz de identificar como e onde o 
fármaco se liga à proteína alvo;

C) ser capaz de tratar os dados cristalográ-
ficos brutos;

D) ser capaz de identificar o modo de inte-
ração entre micro e macromoléculas;

E) ser capaz de correlacionar informações pro-
venientes de diferentes complexos proteicos;

F) ser capaz de analisar criticamente os re-
quisitos moleculares necessários para a ação 
seletiva de fármacos.

Tais competências foram avaliadas pela 
aplicação de pré e pós-teste, aplicados no 
início e término da aula, respectivamente.

Resultados e Discussão
O celecoxibe é um inibidor seletivo da 

enzima COX2, enquanto o ibuprofeno inibe 
ambas as isoformas da enzima COX (COX1 
e COX2). Assim, esta aula prática permitiu 
que os estudantes visualizassem os aspectos 
moleculares relacionados à complementa-
riedade existente entre fármaco e proteína, 
bem como a seletividade de ação do celecoxi-
be. Nas duas primeiras etapas da aula, os alu-

nos aprenderam a realizar pesquisas no PDB 
e a identificar as interações existentes entre 
os fármacos e seus alvos biológicos. Nas eta-
pas subsequentes, os estudantes aprenderam 
a manipular estruturas proteicas em progra-
mas computacionais, para então visualizarem 
tridimensionalmente a disposição do fárma-
co no bolsão de interação das enzimas, com 
destaque à complementariedade eletrônica e 
espacial existente entre ambos. Com relação a 
seletividade do celecoxibe, os estudantes ob-
servaram que seu efeito seletivo está relacio-
nado à capacidade do mesmo em explorar um 
bolsão de interação presente apenas na COX2, 
e que não é explorado pelo ibuprofeno, sendo 
assim crucial para a ação seletiva em questão.

Conclusão
A estratégica pedagógica mostrou grande 

capacidade em atingir os estudantes, se compa-
rada ao ensino convencional do tema, podendo 
ser aplicada nos mais variados cursos de Farmá-
cia do país, dado seu baixo custo agregado e 
fácil adaptação a diferentes infraestruturas. Os 
estudantes apresentaram grande capacidade 
de raciocinar criticamente sobre a seletividade 
do celecoxibe frente a enzima COX2. Compa-
rado ao pré-teste, o salto de desempenho dos 
estudantes no pós-teste mostrou que a aborda-
gem prática foi bem sucedida em sensibilizar os 
estudantes, os quais discutiram todas as ques-
tões levantadas de forma sólida e bastante sa-
tisfatória. Esta estratégia prática demonstrou ser 
uma promissora ferramenta pedagógica para 
aprimorar o processo de aprendizagem dos 
principais aspectos da fase farmacodinâmica e 
da ação seletiva de fármacos.
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EAD na Perspectiva da Educomunicação: Pensando 
Fora da Caixa

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
Marciel Aparecido Consani

 

Tecnologias como recurso didático, aulas virtuais e jogos didáticos

E ste relato trata da disciplina CCA-
0304-Procedimentos Educomunicativos 

na Educação a Distância I, obrigatória no cur-
so de Licenciatura do Departamento de Co-
municação e Artes (CCA) da ECA/USP. Nosso 
artigo descreve o contexto, a concepção e a 
abordagem pedagógica envolvidos na disci-
plina, destacando sua essencialidade no âm-
bito da Licenciatura em Educomunicação da 
ECA/USP, bem como seu olhar diferenciado 
em relação ao papel das tecnologias e mídias 
nos contextos educativos. Esperamos aqui, 
apontar novos caminhos que apoiem uma 
abordagem educacional que não se paute, 
única ou majoritariamente, pelas tendências 
mercadológicas motivadas pela “economia 
de escala”, muitas vezes invocada como jus-
tificativa na implantação de projetos em EaD.

Introdução
Nosso ingresso no Departamento de Co-

municação e Artes da Escola de Comuni-
cações e Artes (CCA-ECA) da USP, se deu 
quando iniciamos a tese de doutoramento 
“Mediação Tecnológica na Educação: Con-
ceito e Aplicações” (Consani, 2008). Na oca-
sião, objetivamos a consolidação e validação 
das chamadas “áreas de intervenção educo-
municativa” (Soares, 2011) — que incluíam 
a Mediação Tecnológica na Educação. Esta 
vertente, em particular, “preocupa-se com 
os procedimentos e as reflexões sobre a pre-
sença das tecnologias da informação e seus 
múltiplos usos pela comunidade educativa, 
garantindo, além da acessibilidade, as for-
mas democráticas de sua gestão” (Soares, 
2011, p. 48). Aqui se incluem, desde práticas 

incipientes da inclusão digital, passando pela 
produção midiática em rede, até as formas 
mais sistematizadas de educação virtual e in-
terativa — designação alternativa para a EaD 
(TORI, 2010). 

Além da pesquisa teórica, podemos relatar 
nossa participação como gestor e orientador 
no curso online “Formação Continuada em 
Mídias na Educação” (de 2005 a 2013), par-
ceria da USP com o Ministério da Educação 
(MEC) e Universidade Federal de Pernambu-
co (UFPE) para atendimento de demandas da 
Secretaria de Estado da Educação de SP. Este 
e outros projetos de formação online pro-
tagonizados pelo NCE-ECA/USP (núcleo de 
extensão associado ao CCA) serviram como 
laboratório para a criação das orientações 
técnicas e abordagens metodológicas em 
EaD que se constituem no objeto de estudo 
da disciplina CCA0304.

Da Disciplina e sua Proposta
O projeto pedagógico do curso de Edu-

comunicação da ECA/USP dedica dois se-
mestres à EaD, ressaltando a importância do 
tema na licenciatura. Assim, as disciplinas 
CCA0304 e CCA0305 — conhecidas como 
EaD I e EaD II — integram uma unidade epis-
temológica conduzida dos tópicos mais ge-
rais aos mais específicos e do debate teórico 
para a aplicação prática. Neste artigo, trata-
remos apenas da primeira delas. 

O programa da disciplina CCA0304 I (USP, 
2017) aponta cinco objetivos: (a) entender o 
contexto e as relações em que está inserida 
a prática de EaD; (b) examinar as formas que 
as tecnologias da informação e da comuni-
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cação analógicas e digitais são utilizadas nos 
projetos de educação à Distância; (c) avaliar 
o uso educacional de ambientes telemáticos 
nas redes de educação a distância; (d) com-
preender o planejamento de programas de 
Ensino a Distância e (e) elaborar uma pro-
posta de projeto educacional a distância fun-
damentada nas espeficidades interativas das 
tecnologias de informação e comunicação.

Desde que assumimos a regência da EaD I, 
tomamos a iniciativa de trazer o item (e) para 
o programa da CCA0305 (EaD II), propician-
do um maior embasamento teórico e prático 
aos alunos antes de lidar com a complexi-
dade do Trabalho Final de criar um projeto 
de curso online e finalizar uma aula-piloto. 
Em contrapartida, a CCA0304 recebeu um 
grande aporte de conteúdos sobre as diver-
sas abordagens pedagógicas — construtivis-
ta, sociointeracionista, situada — cabíveis na 
criação de tais cursos. 

Conclusões: Os Diferenciais da Disciplina 
O conceito-chave de Mediação, tributário 

da Teoria das Mediações (Martín-Barbero, 
2003) orienta a proposta formativa nas dis-
ciplinas EaD I e II do curso de Educomunica-
ção da ECA/USP. Isto se aplica, da concepção 
inicial até as ações de gestão (planejamento, 
tutoria, avaliação) e se estende até a produ-
ção de conteúdos educativos em diferentes 
mídias.

Nesse enfoque, a abordagem educomu-
nicativa busca uma reconstrução radical do 
conceito de EaD. Uma das formas encontra-
das para cumprir esta proposição é trazer 
demandas concretas da sociedade civil, nas 
quais a educomunicação possa intervir na 
melhoria das relações comunicacionais. As-
sim, construímos uma dinâmica de interação 
online voltada, antes de tudo, para a pro-
moção de relações dialógicas, horizontais e 
abertas, cujo desenho se ampara na metáfo-

ra de um ecossistema. 
Trata-se pois, de uma visão centrada, não 

nas tendências mercadológicas, nos avanços 
da tecnologia ou na racionalidade técnica da 
Gestão do Conhecimento. Embora estas vari-
áveis sejam consideradas, o que oferecemos, 
é uma visão pedagógica humanista compro-
metida com valores democráticos tais como 
a inclusão e participação plena dos cidadãos 
desatendidos em seu direito de acesso à 
Educação e à Comunicação. 
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Desafios e oportunidades na exploração dos recursos 
de ambientes virtuais de aprendizagem: Usando o 

e-disciplinas para transformar a sala de aula
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo

Paulo Rogério Miranda Correia
 

Tecnologias como recurso didático, aulas virtuais e jogos didáticos

Se é tão bom, porque todo mundo não usa?
 

O computador e os recursos on-line estão 
cada vez mais presentes nas salas de 

aula. Plataformas robustas permitem a cria-
ção de ambientes virtuais de aprendizagem 
que apoiam aulas presenciais (e.g., Moodle, 
e-disciplinas) e que disseminam o conheci-
mento para a sociedade como um todo (e.g., 
Coursera).

As soluções tecnológicas já desenvolvidas 
permitem ir muito além do compartilhamen-
to de arquivos de textos e apresentações 
criadas no PowerPoint com os alunos. Ainda 
que isso seja positivo, cabe uma reflexão: por 
que o uso desses recursos não ocorre na ve-
locidade e na forma esperadas, consideran-
do a insatisfação de vários professores com 
a sua prática docente?

Vamos responder à pergunta acima, a par-
tir da análise da implementação e do uso de 
3 ferramentas do e-disciplinas: questionário, 
para inverter a sala de aula; laboratório de 
avaliação, para realizar a correção por pares 
e wiki, para incluir atividade metacognitiva.

 
Metodologia

A plataforma e-disciplinas foi utilizada 
para apoiar as atividades das disciplinas ACH 
0131 Ciências da Natureza: Ciência, Cultura 
e Sociedade (123 alunos, Graduação, EACH/
USP) e EDM 5103 Aprendizagem Colabo-
rativa e Mapas Conceituais: Fundamentos, 
Desafios e Perspectivas (10 alunos, Pós-gra-
duação, FE/USP), durante o 1º semestre de 

2017. A análise da implementação no âmbito 
do processo de ensino-aprendizagem foi fei-
ta pelo autor desse trabalho, que também é 
o docente responsável pelas disciplinas. Os 
parâmetros estabelecidos para fazer a aná-
lise foram a demanda de trabalho para im-
plementar as ferramentas no e-disciplina e 
a transformação da sala de aula. A relação 
demanda/transformação foi utilizada para 
fazer uma avaliação custo/benefício.

 
Resultados

O uso da ferramenta questionário foi im-
prescindível para criar a sala de aula invertida 
(flipped classroom). O estudo antes das au-
las usando texto ou vídeo foi verificada por 
meio de testes de múltipla escolha, que con-
tinham um feedback específico para cada al-
ternativa. O aluno, após responder às ques-
tões, tinha acesso aos seus acertos, erros e 
aos comentários do professor que sugeriam 
o re-estudo de partes específicas conteúdo. 
A transformação da sala de aula foi plena-
mente atingida, mas a demanda de trabalho 
foi muito grande: foi preciso definir os mate-
riais de estudo previamente, criar um banco 
de testes de múltipla escolha e formular um 
feedback para cada erro mencionado nas al-
ternativas. Desta forma, a ferramenta ques-
tionário apresentou altos benefícios, asso-
ciados a um alto investimento de tempo por 
parte do docente. Portanto, a relação custo/
benefício foi neutra nesse caso.

O uso da ferramenta laboratório de ava-
liação possibilitou a participação dos alunos 
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no processo de correção das provas das dis-
ciplinas. Eles avaliaram um caso de forma 
dissertativa e as respostas produzidas foram 
corrigidas por outros alunos, a partir de uma 
rubrica de avaliação preparada pelo profes-
sor. As instruções oferecidas permitiram que 
todos os alunos utilizassem uma referência 
comum na correção. Além disso, eles pu-
deram treinar o preenchimento do formu-
lário de avaliação corrigindo uma “resposta 
exemplo” formulada pelo docente. Os pou-
cos casos discrepantes foram solucionados 
pelo professor, atuando de forma análoga 
a um “editor”. Todo o processo de correção 
por pares foi on-line e ocorreu fora da sala de 
aula. A transformação da sala de aula foi ple-
namente atingida, visto que os alunos foram 
incluídos no processo formal de avaliação da 
disciplina. Porém, a demanda de trabalho foi 
considerável: foi preciso compreender com 
precisão todas as configurações do labora-
tório de avaliação e preparar os materiais 
para que os alunos pudessem atuar como 
corretores. No entanto, ao se descontar o 
tempo que o professor utilizaria para corri-
gir todas as provas, a relação custo/benefício 
dessa ferramenta foi favorável.

O uso da ferramenta wiki criou espaço 
para uma atividade metacognitiva, que leva 
os alunos a refletirem sobre o percurso de 
aprendizagem – e não sobre os conteúdos 
aprendidos. Cada aluno recebeu uma wiki in-
dividual e, ao final de cada aula, todos foram 
convidados a escrever um breve texto sobre 
a importância das discussões ocorridas em 
sala. Um confronto com as aulas anteriores 
era sempre sugerido, a fim de que os alunos 
considerassem os avanços feitos ao longo 
das disciplinas. A transformação da sala de 
aula foi plenamente atingida, pois os alunos 
refletiram sobre suas próprias aprendizagens 
– muitos fizeram isso pela primeira vez! A in-
clusão do conhecimento metacognitivo no 

ensino superior é fundamental para “apren-
der a aprender” e essa é uma competência 
indispensável aos cidadãos da sociedade do 
conhecimento. A demanda de trabalho foi 
reduzida, pois o docente somente formu-
lou as perguntas para provocar os alunos a 
fazer as reflexões. A wiki foi útil para man-
ter a regularidade semanal desse processo. 
Desta forma, a ferramenta wiki apresentou 
altos benefícios associados a um baixo in-
vestimento de tempo por parte do docente. 
Portanto, a relação custo/benefício foi muito 
favorável.

 
Conclusão

Há duas explicações plausíveis para o uso 
dos recursos disponíveis em plataformas 
como o e-disciplinas não ocorrer na veloci-
dade e na forma esperadas: (1) recursos que 
fazem parte do repertório pedagógico dos 
docentes (e.g., questionários) apresentam 
uma relação custo/benefício neutra e (2) re-
cursos que apresentam uma relação custo/
benefício favorável (e.g., laboratório de ava-
liação e wiki) não fazem parte do repertó-
rio pedagógico da maioria dos docentes. O 
uso do e-disciplinas para transformar a sala 
de aula requer uma mudança de paradigma 
em termos de prática docente e métodos de 
ensino. Portanto, sua adoção é um proces-
so incremental que deve ser continuamente 
apoiado pela instituição.
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Tecnologias como recurso didático, aulas virtuais e jogos didáticos

A plataforma de aprendizado eletrônico 
Ae, resultado do Projeto “Tecnologia da 

Informação no Desenvolvimento da Internet 
Avançada” (Tidia) da FAPESP e coordenado 
pelo LARC, é utilizada na USP desde 2008. 

O Ae disponibiliza o conjunto de ferra-
mentas oferecidas na plataforma Sakai [1,2], 
customizadas para os usuários da USP e pe-
riodicamente adiciona recursos configurados 
especificamente para satisfazer as demandas 
da comunidade USP. As atualizações acom-
panham as principais e mais estáveis versões 
do Sakai. 

Tanto a manutenção dos recursos do am-
biente, como a implementação de novas 
funcionalidades e a ajuda no seu uso, são 
atividades realizadas pela equipe de suporte 
gerenciada pelo LARC/EPUSP (Laboratório de 
Arquitetura e Redes de Computadores) [3]. 

Essa equipe está composta por especialis-
tas em desenvolvimento de software, e-lear-
ning e desenho instrucional. Todos os custos 
das despesas envolvidas na manutenção e 
suporte do ambiente são financiados pelo 
LARC.

A versão Ae 4.0 [4] foi lançada na USP no 
final de 2015. Ela apresenta novas ferramen-
tas e melhoras nas funcionalidades dos re-
cursos já existentes na versão anterior. Utiliza 
o núcleo 10.4 do Sakai que trouxe mudanças 
bastante significativas para algumas das fer-
ramentas existentes nas versões anteriores. 

Atualmente, na versão Ae 3.0[5] há mais de 
60 mil usuários cadastrados e na versão Ae 
4.0 há aproximadamente 20 mil cadastros.

Para a maioria dos professores que migra-
ram para o Ae 4.0 (89%) a sua principal preo-

cupação foi em relação ao reaproveitamento 
dos conteúdos contidos no Repositório de 
sites no Ae 3.0. Só aproximadamente 30% 
manifestaram preocupação com o aprovei-
tamento das questões dos exercícios e muito 
poucos (14%) com o reaproveitamento dos 
conteúdos disponibilizados na ferramenta 
“Modules” no Ae 3.0.  

Neste processo de adotar uma nova ver-
são, foi constado que:

1- Ainda a maioria dos usuários profes-
sores de qualquer versão do Ae, utilizam o 
ambiente principalmente como suporte aos 
cursos presenciais na disponibilização do 
material didático e na orientação de exercí-
cios de auto-avaliação. 

2- As ferramentas mais utilizadas (Conteú-
do Programático, Avisos, Cronograma, Men-
sagens, Repositório, Atividades, Exercícios 
e Quadro de Notas) são aquelas que não 
suportam interação e colaboração, ações 
importantíssimas para acompanhar as mu-
danças causadas pelo desenvolvimento das 
tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) nas novas formas de aprender e ensinar.

3- O uso pedagógico do ambiente de 
aprendizado eletrônico Ae representa um 
desafio para os professores.

A partir desta constatação recomenda-se 
aos professores a utilização e exploração das 
funcionalidades de outras ferramentas do 
Ae, que permitem um uso pedagógico do 
ambiente sem grandes esforços e com resul-
tados muito positivos, verificados em cursos 
totalmente a distância oferecidos e com su-
porte do LARC. 

Essas ferramentas são: Fórum, Atividades 
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por pares, Exercícios, Lições com navegação 
controlada, Vídeos, Meeting e Wiki. E seu 
uso combinado viabiliza a aplicação de téc-
nicas de grupo, elaboração colaborativa de 
projetos e documentos, discussão de traba-
lhos, preparação de experiências de labora-
tório, analise de resultados das experiências, 
das provas, dos exercícios, etc.

O objetivo destas recomendações visa mo-
tivar aos professores a explorar o ambiente 
de aprendizado eletrônico em cenários dife-
rentes. E gerar o interesse por experimentar 
formas de mapear no Ae muitas situações 
do processo de ensino-aprendizagem. Si-
tuações que não são possíveis de acontecer 
em sala de aula, seja por causa do tempo ou 
pelas características dos discentes atuais que 
acolhem com muito agrado a aprendizagem 
baseadas nas tecnologias de informação e 
comunicação. Os professores podem contar 
com o apoio da equipe de suporte do Ae.
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Tecnologias como recurso didático, aulas virtuais e jogos didáticos

A tividades lúdicas como jogos e brin-
cadeiras fazem parte do arcabouço de 

professores dos mais diversos níveis desde 
tempos imemoriais. Em particular, com o 
aumento da utilização de métodos ativos 
de ensino, nos quais o estudante é coloca-
do como o agente principal de seu proces-
so de aprendizado [1,2], houve um crescen-
te interesse no uso e desenvolvimento dos 
chamados jogos sérios. O apelo dos jogos 
como instrumentos didáticos muito se deve 
ao fato de que eles integram a construção e 
apreensão do conhecimento com a diversão, 
intensificada pelo ambiente competitivo que 
proporcionam [3].

A fundamentação da utilização de jogos, 
bem como da sua eficácia como instrumento 
didático já está significativamente bem esta-
belecida na literatura [4-8]. Em particular, no 
contexto do ensino de química, já existem 
diversos jogos que abordam temas como 
estratégia de síntese orgânica [4,5], tabela 
periódica [6], química analítica [7] e cinética 
química [8]. Contudo, tais jogos não passam, 
em geral, de adaptações mínimas de jogos 
comerciais ou tradicionais, nos quais alguns 
poucos elementos temáticos são modifica-
dos de forma a introduzir uma correlação ar-
tificial com os conteúdos disciplinares [9,10]. 
Dessa forma, não é surpreendente, que tais 
jogos sejam estanques e não muito diverti-
dos, podando, pois, significativamente a sua 
abrangência e eficácia. 

Neste trabalho, consideramos uma abor-
dagem alternativa ao desenvolvimento de 
jogos sérios calcada num outro paradigma 
para a escolha e manipulação dos elementos 

de jogo: componentes, ambientação, con-
junto de regras, mecânicas, tema, interface, 
informação, jogador e contexto [10,11]. Ins-
pirados pelos jogos europeus de tabuleiro, 
propomos que através das mecânicas em-
pregadas é possível tornar os conceitos dis-
ciplinares emergentes, evocando, pois, uma 
correlação significativa entre o conteúdo e 
o jogo sem sacrificar a diversão [10-12]. Em 
particular, dessa forma, evita-se o caráter en-
ciclopédico e previsível que a maioria dos jo-
gos sérios apresenta [9-10].

Dessa premissa surgiu o MOL (Mastering 
the Organic “chemistry” Laboratory), um 
jogo de tabuleiro que se propõe à elucida-
ção de alguns parâmetros físico-químicos 
cuja influência é fundamental para o anda-
mento de reações químicas. A escolha das 
mecânicas de jogo foi feita de forma a re-
fletir intrinsecamente elementos inerentes às 
transformações químicas tais como o balan-
ço de massa, fatores probabilísticos da con-
versão (choques efetivos e não efetivos), pH 
e temperatura. Circunscrevendo essas mecâ-
nicas baseadas na ótica microscópica estão 
aspectos macroscópicos vinculados ao apor-
te experimental e científico como métodos 
de extração, apoio de agências de fomento, 
aquisição de insumos químicos e melhorias 
nos processos laboratoriais, bem como as-
pectos negativos como falha de equipamen-
tos e más práticas científicas. 

O MOL foi aplicado nas disciplinas de Quí-
mica Orgânica I e II ministrada a turmas de 
engenharia química na Escola de Engenha-
ria de Lorena da Universidade de São Paulo. 
Para avaliarmos a sua eficácia como instru-
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mento didático, conduzimos testes sobre os 
temas abordados antes e depois da primeira 
aplicação do jogo, bem como monitoramos 
o desenvolvimento dos alunos ao longo do 
semestre com as avaliações usuais da dis-
ciplina. Os resultados obtidos sugerem um 
impacto positivo do jogo no processo de 
aprendizado dos alunos, corroborando, as-
sim, a relevância da abordagem empregada.
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Tecnologias como recurso didático, aulas virtuais e jogos didáticos

O SAEB, Software de Análise Estatística 
Básica, como o próprio nome sugere é 

um programa que permite a análise estatísti-
ca elementar e tem como finalidade melho-
rar o aprendizado de alunos de graduação 
nas disciplinas de probabilidade e estatística. 
A falta de uma ferramenta conhecida, rápida 
e simples de usar para analisar dados é algo 
que algumas vezes dificulta o aprendizado 
do aluno, pois essas análises quando feitas 
manualmente demoram muito tempo e nem 
sempre se tem a resposta certa para conferir, 
logo uma ferramenta interessante para au-
xiliar o aprendizado melhoraria tanto o in-
teresse dos alunos quanto a qualidade do 
ensino. Essa foi a principal motivação para o 
desenvolvimento do software. A ferramenta 
já está com diversas funcionalidades pron-
tas, tais como calcular medidas estatísticas 
básicas, probabilidades e intervalos de con-
fiança. Além disso, existem vários botões de 
ajuda onde o usuário terá informações sobre 
como o cálculo daquela funcionalidade é fei-

to e para os dados passados ele gera uma 
tabela de frequência, onde o usuário pode 
ter uma visão melhor de como se compor-
ta a amostra. A linguagem utilizada para o 
desenvolvimento do SAEB foi Java, pois esta 
linguagem gera programas multiplataformas 
(Linux, Windows, etc) e possui várias biblio-
tecas que facilitam o objetivo essencial que é 
a criação de uma interface prática, adequa-
da ao público geral. Para auxiliar foi usada 
a biblioteca SSJ (Simulação Estocástica em 
Java), pois esta já contém diversas funções 
relacionadas a estatística prontas. Na atual 
fase do projeto, o programa escrito em Java 
foi reescrito utilizando a linguaguem Javas-
cript. Isto permitirá que as funcionalidades 
do SAEB sejam utilizadas através da internet 
sem a necessidade de instalação de nenhum 
software, bastando um simples navegador ( 
Google Chrome, Firefox, etc).

Palavras-chave: Ensino. Probabilidade e 
Estatística. Tecnologia
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Introdução

O curso “A Cidade e o Urbano no Brasil: 
Teoria e Método” aborda o conheci-

mento geográfico produzido sobre as no-
ções de cidade e urbano no Brasil. Sua pro-
posta é a abordagem da análise espacial que 
destaque as matrizes teórico-metodológicas 
capazes de construir um pensamento geo-
gráfico sobre a realidade urbana brasileira. 

Dada a densidade teórica e bibliográfica 
do curso, já havíamos tentando esse tipo 
de interação por meio das redes em outros 
anos para auxiliar nas reflexões e o projeto 
do blog surgiu com a intenção de tornar os 
discentes mais corresponsáveis do processo 
de construção do conhecimento.

 
Objetivo

O cerne desta proposta está em estimular 
os alunos a refletirem sobre cada aula, asso-
ciando continuamente seus conteúdos com 
um tema escolhido para reflexão, no caso 
uma metrópole (nacional ou não), e que os 
levem a pesquisar sobre a história, a econo-
mia, a política e a produção do espaço das 
cidades.

 
Descrição e metodologia

Essa atividade estruturada no primeiro dia 
do curso indica algumas metrópoles de to-
dos os continentes para que os grupos (de 
5 alunos cada) escolham e produzam textos 
associando o debate teórico da aula com 
a metrópole escolhida e que foram trans-
formados em posts para o blog. Foram, ao 
todo, 18 grupos com 12 posts cada.

De acordo com os conteúdos teóricos de 

cada aula os grupos elaboraram um texto de 
até 500 palavras, que foi enviado para uma 
página do curso no Facebook em um gru-
po fechado apenas para os alunos da turma 
(uma página para o diurno e outra para o 
noturno). 

O envio do material teve o prazo de três 
dias após cada aula, para que fossem lidos e 
postados no blog pelas estagiárias, cuja tag 
de cada um referia-se à metrópole escolhida. 
Para os alunos que não usassem o Facebook 
havia a alternativa do uso do e-mail para co-
municação e envio dos textos.

A formação dos grupos se deu conforme 
a escolha de cada aluno por uma metrópo-
le e não pelas relações de empatia e amiza-
de. Todo o trabalho dos grupos foi realizado 
por meio das redes (encontros presenciais 
somente ocorreram quando alguns grupos 
sentiram essa necessidade)

O registro dos trabalhos, no Facebook e 
no blog, foram também utilizados para ava-
liação. Os requisitos eram a pontualidade na 
entrega e a qualidade do texto. Essa avalia-
ção foi somada às notas da primeira e se-
gunda prova e apresentação dos textos da 
disciplina.

Ademais, as apresentações sobre textos da 
bibliografia obrigatória realizadas pelos es-
tudantes ao longo do curso foram também 
carregadas no blog, com o objetivo de com-
partilhar os conteúdos dos textos.

 
Resultados: Importância acadêmica e di-
dática

Antes do início das aulas a proposta do 
blog foi colocada às estagiárias como uma 
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importante ferramenta para estimular o de-
senvolvimento da disciplina para ampliar a 
participação dos estudantes nas aulas ex-
positivas. Foi colocado nesta oportunidade 
o importante papel que teriam no preparo 
semanal do material para alimentar o blog. 
Após a reunião, ambas trabalharam na cons-
trução do blog e das páginas do Facebook.

Além disso, o caráter didático e acessível 
que caracterizou o conteúdo do blog pro-
moveu, em nossos alunos, um esforço por 
transformar o denso conhecimento dos tex-
tos e discussões da disciplina em algo passí-
vel de ser lido inclusive por alguém que não 
tivesse o background acadêmico da geogra-
fia, alcançando, dessa forma, o objetivo de 
extensão universitária de difusão de conhe-
cimentos parciais produzidos pelos alunos 
de graduação e que poderão eventualmente 
servir para alunos e professores de outros ní-
veis de ensino.

Ressaltamos igualmente o papel funda-
mental de mediação, desenvolvido pelas 
duas bolsistas da disciplina, que fomentou 
o desenvolvimento de habilidades vincula-
das ao ensino de geografia, pois elas foram 
responsáveis por conduzir, com o apoio do 
docente, as postagens no blog e a comuni-
cação contínua com os estudantes através 
do Facebook e fazendo a revisão dos textos 
submetidos para publicação. 

Os alunos trouxeram informações e pro-
blemas cotidianos, com discussões funda-
mentadas em sala de aula, importantes para 
apreensão da teoria e do método e para a 
compreensão sobre os dados dessas metró-
poles. Ao mesmo tempo, foram instados a 
se comunicar de modo sucinto e aprender 
as regras básicas de citação de referências 
bibliográficas.

 
Dificuldades organizacionais e soluções 
técnicas 

Um limite importante encontrado ao lon-

go do processo foi a originalidade que pe-
díamos aos textos. A solução técnica encon-
trada pelas bolsistas foi submeter trechos 
dos textos a uma busca rápida na internet 
e, caso houvesse algum trecho sem as devi-
das referências, era solicitado a reformulação 
pelos estudantes. Futuramente pretendemos 
incorporar o “OriginalityCheck do Turnitin” 
que passou ser disponibilizado aos docentes 
em 2017.

Os atrasos nos prazos de postagem dos 
grupos dificultavam a revisão dos textos para 
publicá-los. Como solução resolvemos aceitar 
os trabalhos atrasados e, uma vez que os posts 
vêm com as datas, a avaliação deu mais impor-
tância à pontualidade. Esse encaminhamento 
colocou em primeiro plano a responsabilida-
de dos alunos em produzir os conteúdos, pois 
não dava azo para a não realização da tarefa.

 
Considerações finais

A construção colaborativa do blog foi um 
produto fundamental já que muitas vezes 
promoveu o esclarecimento de questões te-
óricas tratadas em aulas anteriores mas que 
ainda permaneciam algumas dúvidas por 
parte dos alunos, o que já indica a importân-
cia da atividade no curso.

Além das reflexões produzidas pelos estu-
dantes a respeito das temáticas do curso, o 
blog se tornou uma plataforma rica em con-
teúdos sobre as metrópoles nacionais e in-
ternacionais. 

A interação por meio das redes promoveu 
maior comunicação dos alunos com as es-
tagiárias e com o professor de modo a fa-
cilitar a resolução de problemas técnicos e 
também teóricos. Outro aspecto positivo foi 
a maior integração de todos alunos, pois os 
materiais eram lidos por todos e muitas ve-
zes tratados em aula.

Palavras-chave: ensino de geografia. blog. 
facebook
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Objetivos

Descrever uma estratégia de ensino vol-
tada ao desenvolvimento de compe-

tências, habilidades e atitudes no manejo e 
controle da Febre Amarela na perspectiva da 
vigilância em saúde e do cuidado integral do 
indivíduo, família e comunidade. Foi realiza-
ção um Laboratório de Prática Profissional 
(LPP) para estudantes do 2º ano do curso de 
Bacharelado em Enfermagem da EERP/USP. 
O cenário de simulação do LPP foi constru-
ído a partir de notícias reais veiculadas pela 
mídia impressa e eletrônica sobre casos de 
Febre Amarela na região sudeste. Foram or-
ganizadas estações de aprendizagem que 
subsidiassem o raciocínio crítico para condu-
ção de análise de situação de saúde a partir 
de dados epidemiológicos, planejamento de 
ações preventivas no território e identifica-
ção de riscos e prevenção de danos no plano 
individual e coletivo. 

Material e métodos
A atividade é destinada a 20 estudantes 

com supervisão de 2 facilitadores, com car-
ga horária de 4 horas. A apresentação do 
cenário se inicia pela descrição dos dados 
do município de Francisconópolis, onde 
moradores relatam o desaparecimento e 
morte de macacos em zonas rurais. A par-
tir da análise da situação de saúde, os es-
tudantes passam por estações organizadas 
em temáticas relacionadas ao controle e 

manejo da febre amarela, incluindo condu-
ção da investigação epidemiológica e noti-
ficação, organização de atividades de pre-
venção (campanhas de vacina), e manejo de 
casos suspeitos e/ou confirmados. No ce-
nário de simulação, os estudantes são esti-
mulados a se posicionarem como profissio-
nais responsáveis pela tomada de decisão 
no caso apresentado, desenvolvendo uma 
comunicação adequada das ações planeja-
das; e após a finalização das estações, tem-
-se o momento do debriefing e avaliação da 
atividade. 

Resultados
Espera-se que o uso de estudos de caso a 

partir de fatos reais e atuais do cenário epi-
demiológico brasileiro e a construção de um 
cenário de simulação que estimule a auto-
nomia do estudante e possibilite a aplicação 
de conhecimentos teóricos a partir de um ra-
ciocínio pautado no referencial da vigilância 
em saúde, capacitando o futuro profissional 
a coletar e interpretar os dados da realidade, 
planejando e operacionalizando estratégias 
efetivas de cuidado individual e coletivo de 
maneira adequada aos desafios contempo-
râneos de restrição de recursos, complexi-
dade das interações ambientais, sociais e do 
próprio setor saúde. 

Conclusões
O controle e manejo de doenças reemer-
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gentes no cenário brasileiro constitui uma 
importante área de atuação do enfermeiro, 
e a temática deve ser trabalhada na forma-
ção profissional por meio de estratégias 
inovadoras, que fomentem um processo 
ativo de ensino-aprendizagem. O uso de 
cenários de simulação no campo da saúde 
pública tem se mostrado um importante 
recurso de organização de acervos para fa-
vorecer momentos oportunos de interação 
teórico-prática. 

Referências Bibliográficas
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1. Resumo

O pensamento computacional e o ra-
ciocínio lógico são importantes para o 

desenvolvimento dos estudantes por influen-
ciar diretamente na avaliação de problemas, 
na busca por soluções e na tomada de de-
cisões. As competências e habilidades do 
pensamento computacional e do raciocínio 
lógico servem de base para a resolução de 
problemas do dia a dia dos estudantes. Neste 
contexto, observa-se que são necessários 
critérios e metodologias que possam ser uti-
lizados para desenvolver o aprendizado mak-
er destes conceitos. Este trabalho apresenta 
uma metodologia de utilização de URI Online 
Judge para o desenvolvimento do pensa-
mento computacional e do raciocínio lógico e 
como o projeto apresentou resultados otimis-
tas e satisfatórios. 

 
2. Introdução

Ao longo dos últimos anos, observou-se 
que o desenvolvimento do pensamento com-
putacional é importante para estimular a cria-
tividade e o desenvolvimento lógico e cogni-
tivo dos estudantes, independente da área de 
conhecimento em que um dia atuarão.

O pensamento computacional e do ra-
ciocínio lógico podem ser desenvolvidos a 
partir de competições de programação que 
auxiliam os estudantes a melhorar seus con-
hecimentos computacionais, planejamento 
das ações, organização, responsabilidade, 
raciocínio lógico e matemático, trabalho em 
equipe, além da lógica de programação e da 
eficiência e eficácia ao fazer o certo da mel-
hor maneira.

Para o desenvolvimento do pensamento 
computacional e do raciocínio lógico, Ra-
mos (2013) direcionou-se aos “problemas 
que mobilizam o jogador a pensar, levantar 
hipóteses, experimentar, planejar, testar, re-
alizar cálculos”, contribuindo para “o desen-
volvimento do raciocínio lógico, do plane-
jamento, da percepção visual e da atenção”. 
Esses desafios estimulam o desenvolvimento 
de estratégias e do raciocínio lógico para a 
aprendizagem e a educação computacional 
de forma integral e maker, ou seja, onde o 
próprio estudante materializa suas ideias de 
forma onde ele aplica o conceito “faça você 
mesmo”, onde o próprio estudante realiza 
toda a construção de forma prática, assim 
tornando o seu aprendizado estimulante e 
diferenciado.

Diante desta situação, o presente trabalho 
verifica a importância da utilização de com-
petições de pensamento computacional para 
o desenvolvimento do raciocínio lógico di-
recionados ao aprendizado de conceitos de 
computação e utiliza, neste estudo, o URI On-
line Judge (https://www.urionlinejudge.com.
br/judge/en/login) que é um projeto que 
fornece práticas de programação e compar-
tilhamento de conhecimento através de com-
petição acadêmica com outros estudantes.

 
3. Descrição do Projeto

Para Fraiman (2015), “entender a maneira 
que os alunos aprendem pode ser muito útil 
para o desafio diário de educar”, por isso, “é 
tão importante que o educador pense fora 
da caixa e estimule seus educandos a buscar 
o máximo de conhecimento, da melhor for-

O URI Online Judge no ensino do pensamento 
computacional e do raciocínio lógico

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
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ma que puderem”.
Neste sentido, este projeto utiliza o URI 

Online Judge para o desenvolvimento das 
competências de análise, síntese e inferência 
do pensamento computacional e do raciocí-
nio lógico e dos conceitos computaciona-
is que envolvem o desenvolvimento, pelos 
estudantes, de programas de computador 
como a estrutura sequencial, a estrutura de 
decisão, a estrutura de múltipla escolha, as 
estruturas de repetição, funções, procedi-
mentos, vetores e matrizes, a partir de uma 
competição educacional. 

 
4. Metodologia utilizada

Com a utilização do URI Online Judge os 
alunos foram convidados a explorar os ele-
mentos computacionais envolvidos de dois a 
cinco situações-problemas durante 15 sem-
anas. A cada semana, o nível de dificuldade 
dos problemas envolvidos aumentava, além 
dos conceitos computacionais. 

Dessa forma, cada conceito foi desenvolvi-
do durante duas semanas de competição e 
seguidas nesta ordem: estrutura sequencial, 
estrutura de decisão, estrutura de múltipla 
escolha, estruturas de repetição, funções e 
procedimentos e vetores e matrizes. De for-
ma que os conceitos desenvolvidos eram cu-
mulativos e na última semana todos os con-
ceitos juntos eram trabalhos nos problemas 
da competição. 

Os alunos foram capazes de resolver, 
dentre vários outros problemas, cálculos 
matemáticos, gerenciamento de estoques, 
otimização de rotas, classificação de jogos 
de futebol, roteiro de apresentações, simula-
dor de juros compostos.

Além disso, os alunos desenvolveram as 
competências e habilidades do pensamento 

computacional e do raciocínio lógico na apli-
cação dos algoritmos de resolução das situ-
ações-problemas que foram motivados pelo 
campeonato gerido pelo URI Online Judge.

 
5. Resultados Obtidos

Atividades de resolução de problemas que 
envolveram os conceitos de pensamento 
computacional e raciocínio lógico envolvi-
dos neste projeto foram realizadas antes e 
depois do desenvolvimento deste projeto. 
A análise do desempenho dos estudantes 
apresentou resultados significativos e satis-
fatórios na construção dos conhecimentos 
envolvidos quando aplicados após o desen-
volvimento deste projeto. 

Com o desenvolvimento deste projeto, os 
estudantes foram capacitados para a res-
olução de problemas que envolvem os con-
ceitos computacionais e raciocínio lógico e 
matemático, além de terem desenvolvido 
competências e habilidades como o trabalho 
em equipe, o aprendizado maker, linguagem 
de programação, organização, disciplina 
mental e planejamento que o tornarão difer-
encial na área acadêmica e profissional.
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Os laboratórios de ensino de física da 
Escola de Engenharia de Lorena 

(EEL) foram completamente reestruturados. 
Anteriormente haviam apenas salas de aulas 
modificadas para realizar os experimentos, e 
agora a EEL dispõe de laboratórios projeta-
dos especificamente para o ensino experi-
mental de física. Este projeto de remodela-
mento teve início em outubro de 2014 com 
uma parceria entre a Escola de Engenharia 
de Lorena, a Pró-Reitoria de Graduação e 
o Instituto de Física de São Carlos. Foram 
construídos 4 laboratórios de ensino onde 
são ministrados as disciplinas de Física Ex-
perimental I, II, III e IV, além disso, dois dos 
laboratórios são compartilhados com as dis-
ciplinas Laboratório de Eletricidade (Física 
Experimental III ) e Fotônica ( Física Experi-

mental IV). A dinâmica de construção foi ba-
seada na experiência em construção de kits 
didáticos para o ensino de física do Institu-
to de Física de São Carlos, na elaboração de 
um planejamento onde o custo/benefício foi 
pensado em todas as etapas da construção, 
e no fornecimento dos recursos financeiros 
da Pró-Reitoria de Graduação. Os laboratóri-
os levaram dois anos para serem construí-
dos a um custo final de aproximadamente 
5 vezes menor em comparação ao custo de 
compra com fornecedores comerciais. Neste 
trabalho apresentamos todas as etapas do 
processo de parceria, construção e insta-
lação destes laboratórios de ensino.

Palavras-chave: Construção. Laboratórios 
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O InovaLab@POLI é um laboratório 
multidisciplinar que oferece recursos 

avançados para projetos de inovação, com 
acesso livre para alunos de graduação da 
USP. Tem como objetivos: (1) estimular o uso 
de recursos para inovação pelos alunos de 
graduação; (2) motivar os alunos para con-
tinuar aperfeiçoando a sua formação técni-
ca; e (3) reforçar a formação de competên-
cias complementares, tais como: capacidade 
de trabalhar em equipe, conhecimento do 
mercado/usuário, criatividade para busca 
de soluções, capacidade de comunicação e 
mentalidade empreendedora.

 O InovaLab@POLI foi criado em 2012 
após ser contemplado no primeiro edital 
do Programa InovaLab da Pró-Reitoria de 
Graduação da USP. O objetivo deste artigo é 
avaliar os resultados de cinco anos de oper-
ação do InovaLab@POLI. São analisados os 
aspectos: infraestrutura instalada; disciplinas 
optativas criadas e oferecidas; internacio-
nalização; apoio para projetos; patentes e 
spin-offs (startups); resultados de pesquisas; 
menções na mídia e prêmios recebidos.

 Em termos de infraestrutura, o InovaLab@
POLI possui atualmente quatro ambientes 
em operação: Sala de Projetos, Sala de Pro-
jetos Internacionais, Oficina Mecânica, Ofici-
na Eletrônica. Além disso, utiliza uma Sala de 
Aula adaptada para PBL (Project Based Learn-
ing). A Sala de Projetos oferece ambiente e 
recursos para a concepção de projetos. Pos-
sui área para trabalho em equipe e duas salas 
de reunião. Os computadores contam com 
diversos softwares de projeto de engenha-
ria, cálculo e programação. Impressoras 3D 

de uso livre são mantidas em operação e 
abastecidas com matéria-prima. Ferramen-
tas manuais básicas e material de escritório 
estão disponíveis. A Oficina Mecânica é fo-
cada na construção de protótipos físicos uti-
lizando principalmente tecnologia mecânica 
e prototipagem rápida. Oferece máquinas 
de produção de peças mecânicas, como tor-
no CNC e centro de usinagem CNC, corta-
dora laser, dentre outros recursos. A Oficina 
Eletrônica tem foco em engenharia eletrônica 
e computação gráfica. Tutoriais sobre o uso 
dos equipamentos na construção de protóti-
pos estão disponíveis no website do Inova-
Lab@POLI. Por fim, a Sala de Aula para PBL 
visa permitir a reconfiguração do mobiliário 
de acordo com o objetivo de cada aula.

 Quatro disciplinas optativas interdeparta-
mentais foram criadas a partir do InovaLab@
POLI: Desenvolvimento Integrado de Produ-
tos (código USP 0303410), Applied Design 
Project I (0303411), Applied Design Project 
II (0303412) e Criação de Negócios Tec-
nológicos (0303212), sendo essa última em 
parceria (Convênio USP) com a Faculdade de 
Administração da Fundação Getúlio Vargas. 
Em todas essas disciplinas, os projetos são 
baseados em problemas reais, complexos e 
multidisciplinares. As disciplinas contam com 
a participação de professores e alunos de 
diversos cursos de graduação da USP, com 
maior peso das engenharias da POLI, mas 
também com relevante participação dos cur-
sos de outras unidades. Participaram dessas 
disciplinas mais de 350 alunos.

 Em termos de parcerias internacionais, 
desde 2013 o InovaLab@POLI participa da 

InovaLab@POLI: avaliação dos resultados de 
cinco anos de operação
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rede internacional de universidades SUGAR 
(http://sugar-network.org/), com sede nos 
EUA e foco em projetos de inovação. Além 
disso, em 2016 foi iniciada participação do 
InovaLab@POLI na disciplina PDP da Uni-
versidade de Aalto, na Finlândia (http://pdp.
fi/). Nessas redes, alunos USP atuam em 
projetos internacionais com duração de um 
ano acadêmico. Desde 2013, 17 alunos USP 
participaram de projetos internacionais e re-
cebemos 16 alunos estrangeiros em estadias 
de curta duração na USP. Ao longo de 2017, 
o InovaLab@POLI irá formalizar a sua ad-
missão já aprovada na rede de laboratórios 
de inovação Design Factory Global Network 
(DFGN).

 Em relação ao apoio para projetos, dado o 
seu caráter aberto, o InovaLab@POLI é mui-
to procurado por alunos de graduação e de 
pós-graduação para apoiar iniciativas diver-
sas. Como exemplo, pode-se citar as equipes 
de competição de engenharia dos alunos da 
POLI (por exemplo, na área de Robótica), o 
projeto de extensão Hibrida da ECA, projeto 
do Mestrado Profissional Ambiente, Saúde 
e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde 
Pública, Trabalhos de Conclusão de Curso de 
vários cursos, dentre outros.

 O InovaLab@POLI funciona como sede 
para o Núcleo de Empreendedorismo da 
USP (NEU), organização estudantil voltada 
para a promoção do empreendedorismo na 
universidade. A localização do NEU dentro 
da Sala de Projetos do InovaLab@POLI resul-
ta em alta sinergia, possibilitando que alunos 
engajados em projetos de tecnologia ten-
ham apoio de alunos focados em questões 
de empreendedorismo. Esse ambiente tem 

proporcionado o surgimento de startups cri-
adas por alunos de graduação ainda durante 
o curso. Inúmeras tentativas foram feitas por 
alunos, resultando em cinco empresas que 
hoje atuam no mercado. Dentre elas, pode-
se citar como exemplo as empresas Lean 
Survey, Flowsense e MVISIA. Em termos de 
inovação, três patentes resultantes de tra-
balhos de graduandos no InovaLab@POLI já 
foram depositadas.

 As iniciativas e projetos conduzidos no In-
ovaLab@POLI têm possibilitado a pesquisa 
sobre ensino de engenharia. Essas pesquisas 
já resultaram em quatro artigos em periódi-
cos, dois capítulos de livro, doze artigos em 
anais de congresso e quatro resumos em 
congresso.

 Fora do meio acadêmico, o InovaLab@
POLI também tem conquistado seu espaço. 
Foram publicadas mais de 40 notícias na 
imprensa, sendo algumas em veículos de 
grande circulação e audiência como Revista 
Exame, Carta Capital, Folha de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, Jornal da Globo dentre 
outros. Além disso, iniciativas do InovaLab@
POLI receberam prêmios relevantes como 
o Prêmio Odebrecht para o Desenvolvi-
mento Sustentável (2014 e 2016), o Prêmio 
Santander Universidades/Guia do Estudante 
na categoria Inovação no Ensino (2014) e 
na categoria Empreendedorismo (2015), e 
o Prêmio 1º lugar em impacto e excelência 
dentre os projetos apoiados pelo Fundo Pat-
rimonial Amigos da POLI (2016).

Palavras-chave: inovação. laboratório multi-
disciplinar. aprendizagem baseada em projetos



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 151

Introdução

Para o desenvolvimento de habilidades 
em ITS há a necessidade de quantificar 

o benefício trazido por determinadas funcio-
nalidades. É possível encontrar na literatura 
a aplicação de ferramentas ITS, como a pri-
orização semafórica e o gerenciamento ati-
vo dos fluxos de tráfego, mas os benefícios 
são trazidos sem detalhar como esses foram 
alcançados. O que dificulta comparar a apli-
cação dessas funcionalidades ITS em cenári-
os (cidades) com diferentes realidades.

 
Descrição do projeto

Para que se possa medir a aplicação de 
funcionalidades ITS em cenários distintos é 
necessário que uma mesma metodologia 
possa ser aplicada. No Programa de Iniciação 
Tecnológica do CNPq 2016/2017 e no Pro-
grama Unificado de Bolsas – USP 2016/2017, 
especificamente no “Projeto de Laboratório 
Didático no Ensino de Engenharia com Siste-
mas Inteligentes de Transportes”, foram eleit-
as funcionalidades ITS que são detalhadas a 
seguir, cujos resultados pudessem ser quan-
tificados através de ferramentas computa-
cionais. E, visando construir a metodologia 
empregada para a obtenção de resultados 
trazidos pela aplicação de ferramentas ITS, 
de forma a se poder reproduzir em aulas 
práticas de laboratório, foram elaborados os 
roteiros ou procedimentos experimentais. 

Os roteiros anteriores foram aplicados 
em sala de aula, de forma experimental, no 

primeiro e segundo semestre de 2016 e os 
novos laboratórios durante este primeiro se-
mestre de 2017. Esses roteiros tratam dados 
provindos da movimentação de veículos em 
geral e também dos ônibus, tomando-se 
como estudo de caso complexos viários nas 
Cidades de São Paulo (SP) e Natal (RN) 

 
Metodologia

Em 2016 cinco procedimentos experimen-
tais (roteiros) foram elaborados. Os proced-
imentos experimentais (roteiros) retratam a 
forma de manipulação de dados de movi-
mentação de ônibus em bancos de dados, 
a construção de mapas de densidade (tem-
peratura) em SIG, visando identificar pontos 
de retardamentos destes (em paradas de 
ônibus e semáforos), a construção e cali-
bração da rede de simulação e a proposição 
de cenários futuros, visando medir a apli-
cação de funcionalidades ITS.

Em 2017 outros sete procedimentos ex-
perimentais (roteiros) estão em elaboração. 

O sexto roteiro consiste numa videoaula em 
que o aluno deve implementar soluções de En-
genharia de Tráfego e ITS seguindo um roteiro 
apresentado, em sua maior parte, em vídeo. O 
local simulado é o cruzamento de três vias em 
uma rotatória semaforizada localizada na ci-
dade de Natal - RN. O objetivo do laboratório 
é que o aluno implemente uma solução de en-
genharia que consiste na reversão de sentido 
de faixas de rolamento, baseada no gerencia-
mento ativo de tráfego. Essa reversão pode ser 

Laboratório Didático no Ensino de Engenharia com 
aplicação de ferramentas de Sistemas Inteligentes 
(ITS) e simulação em micro e macromodelos de 

tráfego e transporte
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Claudio Luiz Marte, Davi Ribeiro Campos de Araújo e Luca Di Biase
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feita com o auxílio de painéis de mensagens 
variáveis em pórticos, cuja disposição física ao 
longo das vias também é simulada.

O sétimo roteiro tem como objetivo apre-
sentar os conceitos fundamentais da sim-
ulação de pedestres no software e micros-
simulação Vissim, ou seja, os elementos 
de construção de vias de pedestres, como 
pavimentos, escadas e obstáculos, mais os 
elementos de integração com os transportes 
motorizados, como as zonas de espera e de 
embarque e os parâmetros utilizados para 
simular as interações entre pedestres, com 
base nas Forças Sociais de Helbing (1995). 
Esse laboratório toma como exemplo o ponto 
de ônibus da Eusébio Matoso, integrante do 
corredor Rebouças, com apenas uma linha em 
operação pela necessidade de simplificação.

O oitavo roteiro consiste na simulação da 
implementação de uma faixa de ultrapas-
sagem de ônibus em um trecho da Avenida 
Eusébio Matoso. Neste trecho localiza-se um 
ponto de ônibus pelo qual diversas linhas de 
ônibus passam diariamente. A simulação visa 
mostrar ao aluno a importância da segregação 
de um ponto de ônibus em duas paradas e 
da adoção de uma faixa de ultrapassagem em 
um corredor de ônibus com elevado fluxo.

 O nono roteiro consiste na simulação dos 
efeitos da priorização semafórica em um tre-
cho da Avenida da Consolação. O intuito é 
familiarizar os alunos com o módulo VisVAP, 
do microssimulador Vissim, e apresentar os 
benefícios e malefícios da prioridade condi-
cional e da prioridade incondicional.

O décimo roteiro aborda a criação de uma 
rede viária no software de macromodela-
gem Visum. É apresentado aos alunos o pas-
so-a-passo do procedimento de importação 
da malha a partir do OpenStreetMap, bem 
como a construção manual de alguns nós, 
links e “turns”. 

O décimo primeiro roteiro busca mostrar 
aos alunos a implementação da demanda 
de tráfego no macromodelo do roteiro an-

terior. Os alunos realizam o procedimento de 
importação do zoneamento do Metrô e da 
agregação de zonas para simplificar a simu-
lação. É inserida uma matriz origem-destino 
e são construídos os conectores, que ligam 
as zonas à malha viária.

O décimo segundo roteiro aborda a cal-
ibração do macromodelo. Os volumes de 
veículos obtidos com uma primeira alocação 
são comparados a dados de pontos de con-
tagem fornecidos pela CET – SP. Na sequencia 
é feito um ajuste da matriz OD de modo que 
a diferença entre os volumes comparados se 
torne menor. Os alunos fazem uso de uma 
planilha para avaliar os resultados da cali-
bração.

 
Resultados

A disciplina de graduação eletiva em ITS 
(PTR2580) é ofertada ao Curso de Engª Civ-
il da EPUSP, em ambos os semestres, desde 
2011. Durante 2016 foi possível aplicar os 
cinco roteiros já desenvolvidos como numa 
fase piloto, com avaliação discente positi-
va quanto a contribuição da parte prática 
no aprendizado de conceitos teóricos. Os 
demais sete roteiros estão sendo aplicados 
neste primeiro semestre de 2017. 

 
Conclusões

As contribuições resultantes dos roteiros 
estão em: propiciar aos alunos uma experiên-
cia prática com ferramentas computacionais, 
em especial o microssimulador de tráfego e 
também o desenvolvimento de macromod-
elos; trazer um estudo de caso em várias 
etapas (metodologia); avaliar a aplicação 
de melhorias no transporte público, obtidas 
com funcionalidades ITS, que demandam 
menor investimento em infraestrutura.

Palavras-chave: sistemas inteligentes de 
transporte (ITS). microssimulação de tráfego 
(VISSIM). macromodelos de transportes (VISUM)
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1. Introdução

As disciplinas da área didática de 
Eletrotécnca Geral, oferecidas pelo 

PEA (Departamento de Engenharia de Energia 
e Automação Elétricas), são parte do currícu-
lo de todos os cursos de Engenharia da Esco-
la Politécnica. O planejamento das atividades 
experimentais para essas disciplinas é de fun-
damental importância, visto que as disciplinas 
abordam temas diversos como: Instalações 
Elétricas, Comando Elétrico, Motores, entre out-
ros. 

Devido à quantidade de turmas, heterogene-
idade de cursos e diferentes docentes envolvi-
dos, é crucial que o tempo dispendido nessas 
aulas seja utilizado de forma bastante eficiente, 
pois não há oportunidade de retornar ao assun-
to na aula seguinte, pois o layout das bancadas 
é alterado semanalmente, de forma a atender 
às diferentes montagens de todas as disciplinas 
oferecidas para os diversos cursos da Poli.

Dessa forma, também se faz necessária uma 
atenção especial na avaliação das habilidades 
e competências desenvolvidas, considerando 
o grande espaçamento temporal entre as au-
las e a necessidade de formação de grupos 
para a execução dos experimentos.

2. Objetivo
Este artigo apresenta algumas inovações 

implantadas nos últimos oferecimentos 
dessas disciplinas, visando permitir uma ex-
ecução mais ativa dos experimentos, com 
participação efetiva de todos os compo-

nentes do grupo de alunos, uma construção 
mais consistente do conhecimento teórico e 
prático dos tópicos abordados e uma aval-
iação contínua e consistente da aprendiza-
gem. Para essas inovações, foram utilizadas 
ferramentas abertas e/ou já disponibilizadas 
para a comunidade USP.

3. Nova estrutura de conteúdo, plane-
jamento, gestão e avaliação dos experi-
mentos de laboratório

Os documentos e funcionalidades descri-
tos a seguir são disponibilizados por meio 
da plataforma Moodle da rede STOA, atual-
mente no site edisciplinas.usp.br.

3.1. Inclusão de animações
Os experimentos de laboratório envolvem 

a aplicação de dispositivos e equipamentos 
cujo funcionamento é melhor compreendido 
com a utilização de imagens em movimento. 
Utilizou-se o pacote Beamer para LateX que 
gera um arquivo pdf, cuja animação, con-
trolável por meio de botões de início, pau-
sa, avanço, retrocesso, pode ser exibida nos 
leitores mais comuns de arquivo pdf.

Para a elaboração das imagens das ani-
mações, foram utilizadas ferramentas gratu-
itas de elaboração de imagens e, em alguns 
casos, telas geradas por simulações computa-
cionais.

3.2. Instruções pré-laboratório, roteiro e in-
struções para o relatório

Gestão de conteúdo e avaliação contínua em 
aulas de laboratório das disciplinas da área 
didática de Eletrotécnica Geral com a utilização 

de ferramentas computacionais livres
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
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Percebeu-se a necessidade de que o alu-
no participe ativamente do planejamento 
prévio do experimento. Dessa forma, o ro-
teiro do experimento foi segregado em três 
documentos distintos. 

No pré-laboratório, o aluno deve aplicar 
o conteúdo disponibilizado na bibliografia 
sugerida, apostila e apresentação no cálculo 
dos valores esperados a serem medidos, o 
que evita perda de tempo e retrabalho duran-
te as aulas, além de melhorar a compreensão 
sobre a atividade realizadas. Em seguida há o 
roteiro propriamente dito, onde os detalhes 
da montagem estão apresentadas de forma 
clara e específica. Assim, o professor pode su-
pervisionar de forma mais efetiva, intervindo 
apenas em caso de necessidade, para propor 
ou solucionar questões mais avançadas, ou 
mesmo para incentivar a participação efetiva 
de todos os membros do grupo.

Por fim, as instruções para o relatório 
propõem tópicos específicos a serem incluí-
dos. Em vez de meramente responder a uma 
lista de perguntas, o grupo deverá escrever um 
texto em formato de artigo, para exercitar a es-
crita formal, a argumentação e a concisão.

3.3. Gestão de relatórios
Os formatos e conteúdos exigidos para os 

relatórios conduzem naturalmente à sub-
missão eletrônica dos relatórios. Por ser uma 
atividade a ser elaborada em grupo, foram 
configurados recursos disponíveis na plata-
forma Moodle que permitissem a elaboração 
e a visualização do relatório pelo grupo, bem 
como da correção e comentários do professor.

3.4. Formação de grupos para o experimento
Os estudantes de cada turma são divididos 

em grupos registrados no Moodle, de forma a 
permitir a submissão e visualização dos relatóri-
os e sua correção por todos os membros. Mais 
recentemente, foi aplicado o recurso de “Escol-
ha de grupos” do Moodle, no qual cada um dos 
alunos se insere em um dos grupos disponíveis 
para cada aula. Dessa forma, um aluno que 

eventualmente realiza o experimento em outra 
turma pode contribuir e ser avaliado juntamente 
com os seus colegas daquela aula específica, de 
forma automática, sem a necessidade de ajustes 
manuais por parte dos professores.

3.5. Avaliação individualizada por meio do 
Auto Multiple Choice

Em conjunto com essas iniciativas, as discipli-
nas de laboratório tiveram suas provas elabora-
das utilizando essa ferramenta livre. Juntamente 
com outros professores dessa área didática, as 
questões da teoria e do laboratório puderam 
ser individualizadas (valores diferentes para 
cada aluno), com a adição de uma funciona-
lidade extra: a utilização de uma estrutura de 
banco de dados em formato csv para correção 
de questões numéricas. Com isso, o resultado 
esperado - e que foi efetivamente obtido – foi 
a redução do intervalo de tempo entre a apli-
cação da avaliação e a sua correção, de forma 
que o estudante, ao receber a sua prova corrigi-
da, indicando a resposta dada e qual seria a re-
sposta correta, possa se auto-avaliar, buscando 
corrigir os pontos de melhoria e eventualmente 
podendo argumentar de forma madura a res-
peito da revisão de prova.

4. Resultados obtidos
Os resultados dessa nova estrutura são ob-

servados de três formas distintas:
• Por questionários de avaliação, respondi-

dos de forma anônima;
• No melhor resultado nas provas, especial-

mente nas questões relativas ao laboratório;
• Na maior consistência, conteúdo e apre-

sentação dos relatórios de experimento.

5. Atividades futuras
Planeja-se acrescentar nessa forma de tra-

balho a verificação de originalidade por meio 
da ferramenta Turn It In, disponibilizada recen-
temente para a comunidade USP.

Palavras-chave: Aprendizagem ativa. Ativi-
dades em grupo. Moodle
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O projeto de inovação em aulas de lab-
oratório tem como objetivo principal 

atualizar a metodologia de ensino, com o 
intuito de motivar os alunos, despertar o senso 
de iniciativa para resolução de problemas ime-
diatos e proporcionar a noção de custos e mer-
cado atualizado de componentes eletrônicos. 

Os alunos de 2º ano de Engenharias Elétri-
ca, da Computação e Mecatrônica têm neste 
período aulas introdutórias teóricas e de lab-
oratório sobre sistemas digitais. A metod-
ologia de ensino tem sido a mesma, com as 
mesmas práticas desde o início da década de 
00. O desinteresse dos alunos vem crescen-
do a cada ano, o que nos levou a crer ser 
a metodologia de ensino atual incompatível 
com a geração tecnológica, de rapidez e vi-
sual que os envolve. 

Assim, foi introduzido um novo conceito 
de abordagem das aulas, onde todos os 
itens da ementa original são contemplados e 
dois outros adicionados, porém não interfer-
indo no número de horas destinado a estas 
disciplinas, que são similares e que recebem 
códigos USP diferentes para cada modali-
dade do curso.

Os alunos devem desenvolver um relógio 
do tipo BCD onde ficam estimulados por ser-
em diferenciados do público comum não só 
por conseguirem ler as horas, mas por con-
struírem um relógio deste tipo.

Esta parte refere-se à motivação e o des-
pertar da curiosidade. Algo tangível será 
produzido ao final da disciplina.

As aulas teóricas sofreram pequenos ajustes 
para auxiliar as aulas práticas. Os roteiros das 
aulas práticas foram totalmente reformulados 

em função do desenvolvimento cadenciado 
do RELÓGIO BCD em função do aprendizado 
sincronizado com as aulas práticas. 

Os kits foram preparados pelos funcionári-
os, que se mostraram muito motivados em 
se envolverem com algo novo e por serem 
bastante fundamentais e reconhecidos pelos 
docentes e alunos.

A metodologia funciona basicamente da 
seguinte forma: no primeiro dia de aula é 
apresentado um protótipo pronto para que 
os alunos se motivem. É dito ao aluno que 
eles podem escolher entre participar da dis-
ciplina utilizando os Kits da USP, ou com-
prando seus próprios componentes e ao 
final da disciplina podem levar de presente 
para casa, com os logotipos do laboratório 
impressos em seu RELÓGIO BCD e com seus 
nomes gravados nas placas de eletrônica. A 
maioria das duas turmas testes optou por ter 
seu próprio RELÓGIO BCD.

Uma vez feita esta opção, recebem uma lis-
ta de componentes para comprar (esta com-
pra pode ser realizada em qualquer período 
no comércio, mas é imperativa para que pos-
sam levar para casa seu RELÓGIO BCD). En-
quanto não adquirem os componentes, vão 
realizando as práticas nos kits da USP.

Esta etapa proporciona a iniciativa de res-
olução de problemas tais como, na hora da 
compra em lojas especializadas, o compo-
nente não estar disponível, ou descontinu-
ado. Precisam decidir qual componente será 
o substituto. Também proporciona noção de 
custos e quantidades mínimas de aquisição.

As aulas adicionais referem-se à confecção 
da placa do circuito impresso, Envolve o de-

RELÓGIO BCD: Transformando a disciplina de 2o 

ano em tecnologia divertida
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo
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senho em software livre e gratuito, dado em 
aula extra de monitoria por um aluno da 
graduação (envolvimento e valorização do 
monitor) e a transferência do desenho para 
a placa, propriamente dita (envolvimento e 
valorização do técnico do laboratório). 

Então, para os que irão levar como souve-
nir desta disciplina o RELÓGIO BCD, devem 
comprar o material (fornecido em lista de 
compras no primeiro dia de aula), que con-
siste em um tubo PVC preto e duas tampas 
pretas e os levam para a oficina mecânica do 
departamento de Engenharia Elétrica da EE-
SC-USP para fazer as furações onde os LEDS 
ficarão alojados e os botões para ajustar a 

hora/ minuto e de liga e desliga. Nesta etapa 
há o envolvimento do técnico desta oficina. 

Assim, para esta reforma nesta disciplina, 
além de se ajustar o material didático e os 
kits laboratoriais, cujo custo adicional não 
há, por utilizar já os componentes utilizados 
até o momento para esta disciplina, o en-
volvimento dos técnicos mencionados e do 
monitor é primordial.

Nas turmas testes onde este relógio foi 
desenvolvido, observou-se um envolvimen-
to maior dos alunos com a disciplina.

Palavras-chave: SISTEMAS DIGITAIS. 
RELÓGIO BCD. 
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Construção e validação de cenários clínicos simulados 
para a formação de profissionais de saúde
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Introdução

A simulação é um método que que con-
siste no desenvolvimento de habili-

dades, competências, trabalho em equipe, 
raciocínio clínico, gerência clínica, num am-
biente seguro, durante atividades que imi-
tam de forma muito próxima ao real o que 
ocorre na prática clínica. Não está relacio-
nada a quantidade, valor econômico de re-
cursos, mas sim ao uso apropriado de in-
sumos, ambientes e simuladores para que 
os estudantes tenham experiências que os 
preparem mais adequadamente ao mundo 
da prática profissional. Na saúde tem sido 
muito utilizada na formação e no aprimo-
ramento dos profissionais. Em simulação as 
práticas mais complexas são desenvolvidas 
em cenários clínicos simulados. Neles, os 
desempenhos esperados dos estudantes 
necessitam ser determinados com clareza e 
norteiam a elaboração das situações. O do-
cente assume o papel de facilitador e deve 
ser criterioso, criativo e levar em conta os re-
cursos disponíveis e o nível de conhecimen-
to dos participantes. Os objetivos de apren-
dizagem define a complexidade do processo 
e dar oportunidades ao estudante de realizar 
mudanças de pensamentos, ações e condu-
tas. A estruturação da atividade é resultado 
do processo de planejamento e está relacio-
nada q escolha da metodologia, do conteú-
do, estratégias, recursos disponíveis e dos 
instrumentos de avaliação. Nesse processo 

a Taxonomia de Bloom é um instrumento 
capaz de auxiliar a organização dos proces-
sos de ensino aprendizagem. Nesse contex-
to este estudo tem como objetivo descrev-
er o processo de construção e validação de 
cenários clínicos simulados. 

Metodologia
Estudo descritivo, tipo relato de experiên-

cia sobre a construção de cenários clínicos 
simulados destinados a formação de enfer-
meiros e também ao trabalho interprofis-
sional. O planejamento dos cenários foi 
baseado na Taxonomia de Bloom e contem-
plou os domínios cognitivo, afetivo e psico-
motor. O desenvolvimento dos cenários foi 
proposto com base nos objetivos de apren-
dizagem, material de estudo prévio, preparo 
do cenário, desenvolvimento do cenário, de-
briefing e avaliação, conforme recomendado 
por Fabri et al (2016). Com base na revisão da 
literatura e na colaboração de experts com 
experiência clínica, o processo de construção 
dos cenários teve início no levantamento 
das práticas clínicas. Antes da aplicação os 
cenários foram validados por especialistas. 

Resultados
Foram desenvolvidos cenários de enfer-

magem de assistência as necessidades de 
eliminação, de assistência ao paciente com 
lesão, de assistência ao paciente com colos-
tomia, de assistência ao paciente ascítico e 
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cenários interdisciplinares de assistência ao 
paciente em choque séptico (primeiro aten-
dimento na unidade de pronto atendimento, 
transferência ao serviço hospitalar, admis-
são no hospital, transferência e atendimen-
to na unidade de terapia intensiva, notícia 
de óbito. Antes da realização dos cenários 
os estudantes realizaram treino de habili-
dades, receberam materiais de apoio que 
foram discutidos previamente antes de cada 
simulação para capacitação e desenvolvi-
mento dos cenários. Também receberam 
orientações quanto ao comportamento na 
simulação (pré-briefing) e reconheceram os 
recursos que compuseram os cenários. Em 
cada cenário foi disponibilizado aos alunos, 
uma descrição do caso clínico semiestrutura-
do contendo exames clínicos, diagnóstico 
médico, motivo da internação, histórico do 
paciente e medicamentos em uso. O tem-
po da atividade foi de 50 minutos, sendo 5 
minutos de reconhecimento; 15 minutos de 
desenvolvimento do cenário e 30 minutos 
de debriefing. Nos cenários foram utiliza-
dos simuladores de média e alta fidelidade 
e pacientes simulados (role play ou troca de 
papéis) desempenhado por estudantes da 
área da saúde. Para dar maior veracidade 
as atividades foram incorporados aos paci-
entes simulados secreções corpóreas com 
presença de odor, feitas com alimentos fer-
mentados (queijo provolone, feijão, fígado 
bovino, sopa de ervilha entre outros). Os 
cenários ocorreram com cooperação. Os 
profissionais que mais atuaram nos cenários 
interprofissionais foram o médico e o enfer-
meiro. Nos cenários interdisciplinares à me-
dida que houve aumento na complexidade 
dos casos, houve dificuldade na tomada de 
decisão e no raciocínio clínico. 

Conclusão
A formação de profissionais competentes 

é uma exigência do mercado de trabalho. 

Nesse contexto, o uso de cenários simulados 
bem elaborados, que levem os estudantes 
a aprenderem de modo crítico e reflexivo. 
O trabalho interdisciplinar não é contem-
plado nos currículos dos cursos de gradu-
ação, o que deixa uma lacuna na formação 
dos profissionais da área. A construção de 
cenários bem delineados aproxima com real-
ismo os estudantes da prática clinica. Nesse 
sentido, embora nesse estudo as atividades 
tenham sido realizadas fora das unidades 
curriculares, o uso da simulação mostrou ser 
um excelente recurso para o desenvolvimen-
to de expertises dentro das mais diversas 
profissões, mas também para o desenvolvi-
mento do trabalho interprofissional e assim 
para o melhor preparo dos profissionais para 
o campo clínico. 
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Um sistema estuarino, interface entre 
sistema fluvial e marinho, é mais het-

erogêneo e instável que o ambiente oceânico. 
Além disso, os estuários são ambientes impor-
tantes para a biodiversidade local, inclusive es-
pécies de interesse econômico, e precisam de 
maior atenção por serem mais vulneráveis às 
ações antrópicas. Há necessidade, portanto, de 
caracterização do ambiente para que seja pos-
sível acompanhar mudanças de curto (urban-
ização, construção, aporte de esgoto doméstico 
ou industrial, etc) e de longo prazo (mudanças 
climáticas) e seus efeitos. Os parâmetros do siste-
ma carbonato, que são obtidos de forma direta 
ou indireta podem ser utilizados para caracteri-
zação do ambiente estuarino, e também como 
rastreadores de processos biogeoquímicos pre-
dominante no ambiente. O objetivo deste tra-
balho é apresentar uma forma simples e didática 
da montagem de um estuário em laboratório, 
que permita a determinação de parâmetros 
químicos simples, os quais possibilitem a com-
preensão de diferentes processos químicos em 
um ambiente estuarino. Para isso, durante as 
aulas práticas da disciplina Química dos Estuári-
os (IOF-248) foi realizada a determinação das 
espécies de CO2 em meio aquático, como for-
ma de compreender como um estuário se com-
porta quimicamente. Assim, foram montados 
4 grupos com 4 e/ou 5 alunos, de forma a que 

cada grupo construísse um estuário a partir da 
mistura de água fluvial e marinha em diferentes 
proporções. A partir das soluções prontas, com 
diferentes salinidades semelhante ao ambiente 
estuarino, foram realizadas medidas de pH, sa-
linidade e alcalinidade total por cada grupo. Os 
resultados obtidos possibilitaram a compreensão 
do comportamento das diferentes espécies de 
CO2 em um ambiente estuarino, além do fluvial 
e marinho, por meio da análise dos obtidos em 
função do pH e salinidade. Além disso, foi feita 
a comparação com resultados de atividades de 
campo e literatura o que permitiu também uma 
melhor compreensão dos processos químicos 
envolvidos. Dessa forma, a partir de um proced-
imento laboratorial simples e de baixo custo foi 
possível estabelecer uma metodologia que pos-
sibilitou o processo de ensino/aprendizagem de 
conceitos oceanográficos importantes que po-
dem ser tratados por diferentes pontos de vista, 
dentre eles destacam-se a hidrodinâmica estu-
arina, a físico-química das substâncias no meio 
aquático e finalmente aos processos de interação 
oceano-atmosfera, cujo tema pode ser inserido 
dentro de questões atuais, como as que estão 
relacionadas as mudanças climáticas decorrentes 
das atividades antrópicas.

Palavras-chave: estuários. ensino e aprendiza-
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Comportamento do CO2 no sistema aquático: uma 
aplicação para o ensino da química dos estuários 

em Oceanografia
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As Oficinas de Cinema Digital para 
pesquisadores e alunos da USP e 

outras entidades têm sido realizadas des-
de fevereiro de 2016 e tiveram desde en-
tão três edições com conteúdo introdutório 
na produção de filmes curtas-metragens e 
uma edição de aprofundamento no tema 
de fotografia. As oficinas têm por objetivo 
oferecer aos participantes conteúdo técnico 
e teórico fundamental para viabilizar a pro-
dução de seus próprios filmes em formato 
digital. Também têm por objetivo apresen-
tar conceitos e propor exercícios práticos em 
campo de modo a capacitar alunos e pesqui-
sadores para a realização de planejamento, 
organização, execução, captação e final-
ização de seus materiais audiovisuais. 

O Laboratório de Pesquisa Social (LAPS) 
e o ImaRgens (iniciativa para o audiovisu-
al realizada em parceria entre a FFLCH/DS/
LAPS e a ECA/CTR) coordenados pelo Prof. 
Dr. Álvaro Comin abrigaram as iniciativas de 
realização das oficinas de audiovisual como 
parte integrante de suas atividades regulares 
desde 2016. Atualmente as Oficinas de Au-
diovisual são organizadas por alunos bolsis-
tas do LAPS e voluntários que se agregam no 
Núcleo de Produção e Pesquisa em Audio-
visual (NUPEPA) em processo de institucio-
nalização dentro da USP. A última edição da 
Oficina de Audiovisual contou com a colab-
oração do Departamento de Cinema, Rádio 
e TV da ECA que cedeu o laboratório de 
edição para que os participantes das oficinas 
pudessem montar e editar seus filmes.

A Oficina é indicada para todos aque-
les que desejam conciliar seus objetivos de 

pesquisa e trabalhos de campo com a pro-
dução de material audiovisual utilizando-se 
desde equipamentos portáteis dos mais 
simples, como câmeras de telefones celu-
lares e câmeras portáteis até equipamentos 
de foto e vídeo, hoje mais acessíveis, como 
as câmeras DSLRs (digital single-lens reflex) 
bastante populares hoje em dia. Na primei-
ra edição da Oficina do ImaRgens realizada 
em Fevereiro de 2016 foram formados 12 
produtores de mídia audiovisual resultando 
em dois filmes curta-metragem. A segunda 
e terceira edições da Oficina de Audiovisual 
formaram 20 participantes cada resultando 
em um total de 10 filmes curta-metragem 
sendo nove deles documentários e um filme 
de ficção. A Oficina de fotografia formou 15 
participantes sendo maior parte deles advin-
dos das oficinas introdutórias. A atual versão 
da Oficina Introdutória é realizada numa car-
ga horária de 56 horas distribuídas em dois 
meses com dois encontros semanais, a pri-
meira edição da Oficina de Fotografia teve 
duração de duas semanas, em dois encontros 
semanais de 4 horas totalizando 16 horas. O 
público formado consiste em sua maioria de 
alunos da graduação do curso de Ciências 
Sociais, mas formou também alunos de out-
ros departamentos como História, Geogra-
fia, Letras, Filosofia, Arquitetura, Fotografia e 
Cinema, advindos de instituições como USP, 
Unicamp, UNESP, PUC e FMU. 

A experiência da realização das oficinas 
têm revelado o interesse dos alunos (aprox-
imadamente 70% deles alunos da gradu-
ação) em conciliar a aprendizagem teórica 
tradicional obtida em sala de aula com ativi-

Experiência de Oficinas de Audiovisual para 
Alunos de Cências Sociais

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
Allan Herison Ferreira e Ana Carolina Trevisan Camilo Ferreira
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dades de campo nas quais tenham oportuni-
dade de materializar seus trabalhos em out-
ros tipos de mídia além da escrita. Os temas 
trabalhados até o momento incluem diver-
sidade étnica e sexual, desigualdade social, 
manifestações sociais e artísticas, estilo de 
vida e identidade. 

As oficinas introdutórias abordam difer-
entes temas diretamente ligados à atividade 
de produção de material audiovisual, sendo 
eles: Introdução à Linguagem Cinematográfi-
ca, Roteiro, Direção, Direção de Personagens, 
Produção, Fotografia, Captação de Som, 
Edição, Produção Executiva e Distribuição. 
A oficina não visa formar profissionais para 
cada uma destas funções e áreas de conhe-
cimento do audiovisual, mas sim proporcio-
nar experiência em cada uma das áreas para 
que os participantes tenham a oportunidade 
de conhecer mais sobre elas de modo que 
possam sozinhos ou em equipe colocar em 
prática este conhecimento em suas ativi-
dades de campo.

Pretendemos apresentar no 3º Congresso 
de Graduação da Universidade de São Pau-
lo os dados obtidos através de formulários 
de pesquisa (surveys) preenchidos por todos 
os participantes no início e no final das ofi-

cinas. Estes dados além de apresentarem in-
formações sobre os perfis dos participantes 
permitem também conhecer o conhecimen-
to prévio dos mesmos (são apresentadas 
questões sobre 50 habilidades em diferentes 
funções do audiovisual), as mesmas questões 
são apresentadas aos formandos de modo a 
obter informações sobre a evolução de seus 
conhecimentos a partir das oficinas. Os for-
mulários aferem também a impressão que os 
participantes tiveram e os convida a falar so-
bre a experiência das oficinas, os interesses 
no desenvolvimento de outros projetos de 
audiovisual de do quão relevante as mesmas 
foram para suas próprias pesquisas. 

Ao final de cada oficina os formados são 
convidados a participar do conselho do NU-
PEPA de modo a colaborar com novas ideias, 
iniciativas e projetos coletivos que podem 
ser realizados dentro ou fora da Universi-
dade. Acreditamos que esta iniciativa pode 
ser relevante ou mesmo estendida a outras 
unidades e departamentos da Universidade 
de São Paulo.

Palavras-chave: Ciências Sociais. Audiovi-
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Objetivo 

P ropor Metodologias Ativas de Ensino e 
Aprendizagem (MAEA) para aumentar 

a eficiência de práticas laboratoriais de Físi-
ca Básica, proporcionando assistência mais 
individualizada nas rotinas de laboratório, 
aumentando o nível de aprendizado, coop-
eração e engajamento dos alunos, sem mu-
dar o número de docentes, monitores nem o 
tamanho da turma. 

 
Introdução

As práticas pedagógicas baseadas nas 
MAEA concentram-se em vencer a passiv-
idade do aluno, tornando-o agente princi-
pal na construção do conhecimento, onde 
a atuação do professor é descentralizada, 
agindo como cooperador e orientador [1]. O 
plano de aulas para práticas laboratoriais foi 
elaborado embasado na metodologia Peer 
Instruction (PI), cujo método de aprendiza-
gem propõe leituras prévias, preparando 
os alunos para responderem questões que 
abordam os aspectos críticos da disciplina, 
logo após a aula expositiva que é apresenta-
da pelo docente responsável [2]. Para desen-
volver o processo reflexivo dos discentes, 
fez-se uso da prática Student Ownership 
(SO) que fornece oportunidades de escolha, 
pelos alunos, nas decisões relacionadas às 
tarefas acadêmicas permitindo que eles se 
mantenham ativamente pensantes no que 
está sendo abordado e discutido. Fazemos 
uso de um aluno monitor, seja da graduação 
ou pós-graduação, para facilitar a conexão 

do estudante com o conhecimento. Também 
se aborda as Prediction Skills (PS) onde os 
alunos a partir da observação de padrões 
podem responder às suas próprias pergun-
tas, motivados por perguntas do docente ou 
monitor. No intuito de introduzir esse con-
junto de práticas ativas, desenvolveu-se as 
“Atividades Independentes Assistidas” (AIA) 
que serão explanadas na metodologia.

 
Metodologia

Para desenvolver as AIA, o docente re-
sponsável apresenta o plano a ser desenvolvi-
do ao longo da disciplina na aula inaugural, 
discutindo a descentralização do papel do 
professor, focando em como a contribuição 
do aluno é importante na construção do 
conhecimento. Nessa metodologia, uma das 
avaliações dos discentes é através das AIA, 
onde o aluno é avaliado pela compreensão 
do experimento, por uma apresentação de 8 
a 12 minutos por grupo e pela postura de as-
sistência aos colegas como monitores-cole-
gas ao longo da aula. São executados 12 ex-
perimentos durante o semestre, 11 equipes 
de 2 a 3 pessoas são determinadas na pri-
meira semana de aula. Cada grupo se encon-
tra com o monitor e realiza o procedimento 
experimental escolhido pelo grupo fora de 
horário regular de aula e com antecedên-
cia em relação ao restante da turma. Obje-
tivo do seminário é garantir que os alunos 
da atividade AIA compreenderam a teoria e 
experimento e estejam melhor preparados 
para prestar assistência durante a atividade 

Atividades Independentes Assistidas: induzindo 
ensino-aprendizagem cooperativo em laboratório 

de ensino
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Jéssica Caroline Lizar e George Cunha Cardoso 
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experimental. Após a apresentação que leva 
cerca de 25 minutos, incluindo as expla-
nações do docente, a classe inicia o experi-
mento. Durante toda a aula experimental os 
alunos da AIA se dedicam a circular no lab-
oratório observando e prestando assistência 
aos colegas, conforme necessidade, juntam-
ente com o professor, monitor e técnicos. 

 
Principais resultados e contribuições

O uso das AIA gerou um aumento na 
eficácia na transmissão do conhecimento, 
concordando com expectativas da literatura 
que sugerem que há três principais fatores 
que aumentam o grau de aprendizado: a) 
conexões sociais com o detentor do conhec-
imento, b) aprender ensinando e c) feedback 
imediato [3]. A execução independente e di-
rigida do experimento no período de moni-
toria, foi utilizada para levantar dificuldades 
que cada experimento traz sob a perspectiva 
do aluno. Outro aspecto positivo, foi o modo 
como os alunos que fizeram o experimen-
to prévio à turma sentiram-se seguros para 
contribuírem como apoio durante o período 
de aula. A receptividade dos discentes em 
relação aos amigos facilitou a aplicação das 
ferramentas pedagógicas, resultando numa 
prática experimental mais educativa e con-
fortável para todos. 

Com a metodologia AIA o número de 
assistentes (professor, monitores, moni-
tores-colegas) por aluno é significativamente 
aumentado. Por exemplo, para 36 alunos, 
convencionalmente teríamos um monitor 
oficial e um técnico mais o professor, com 
12 alunos por assistente. Usando AIA, caso 
cada grupo de AIA tenha 3 alunos temos 
(36-3)/6 = 5,5 alunos por assistente. Isso é 
quase equivalente a execução da atividade 
de laboratório em uma turma com metade 
do tamanho. 

Foi observado que aumento do nível de 
cooperação e engajamento dos alunos em 

relação a metodologia convencional. Os re-
sultados estão de acordo com a literatura [3] 
que mostra que tutores e demonstradores 
de experimentos de física que possuem a 
mesma faixa etária e escolha de curso con-
seguem ser igual ou melhor compreendidos 
que instrutores e até mesmo professores 
com doutorado. Aspectos negativos incluem 
a logística de administração da atividade in-
dependente com o monitor e montagem de 
experimento antecipadamente pelos técni-
cos. Isso pode ser mitigado certificando-se 
que cada monitor presta assistência a uma 
única turma de laboratório. 

 
Conclusões

Desenvolvemos e aplicamos uma metod-
ologia de ensino-aprendizagem com uma 
atividade independente assistida (AIA) e 
instrução por colegas em práticas de lab-
oratório. Observamos boa receptividade a 
metodologia. Dois pontos merecem des-
taque: a assistência mais individualizada nas 
rotinas de laboratório para um dado número 
de docentes e monitores, e o aprendizado 
através do ensino ou auxílio aos colegas. 
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Visita a Unidade Básica de Saúde do local 
de moradia: O futuro profissional da saúde 

aprendendo como usuário do SUS
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Ana Claudia Camargo Gonçalves Germani e José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres
 

Objetivo

Examinar como um exercício de ensino/
aprendizagem baseado na experiência, 

proposto em disciplina do currículo nuclear, 
possibilita o exercício de cidadania entre es-
tudantes de medicina. 

Descrição do projeto proposto
Desde 2014, como parte do ensino sobre o 

SUS, em particular sobre a atenção primária 
em saúde (APS), os estudantes do primeiro 
ano do curso de medicina da Universidade 
de São Paulo, campus capital da capital, rea-
lizam exercício de visita à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do seu local de moradia. Os es-
tudantes recebem orientações sobre como 
localizar o serviço de saúde responsável pelo 
atendimento, de acordo com o CEP de resi-
dência em São Paulo (mesmo que esta ainda 
seja temporária, para estudantes vindos de 
outras cidades). Na data prevista no progra-
ma de aulas, o estudante deve visitar a UBS 
ou de sua região como um cidadão/usuário. 
Nessa visita, além de explorar o que a Unida-
de tem a oferecer e o modo como funciona, 
o aluno é estimulado a buscar resposta para 
alguma demanda de saúde que eventual-
mente tenha (uma queixa clínica, atualização 
vacinal, orientação por método contracep-
tivo, obtenção de informações para saúde 
pessoal ou assistência de familiares, avalia-
ção médica, exame de screening, etc.).

Metodologia
É fornecido um roteiro e um questionário 

a ser preenchido on line que têm como ob-
jetivo direcionar (mas não limitar) a obser-
vação e relato da experiência vivida no local. 
Após experiência inicial em 2014, o rol de 
perguntas foi expandido de forma a con-
templar observações sobre a localização do 
serviço, horário de funcionamento e imedia-
ções (presença de outros equipamentos so-
ciais na proximidade). Uma vez no serviço, o 
estudante é convidado a atentar a aspectos 
como: modelo de atenção adotado pela uni-
dade (tradicional, estratégia saúde da famí-
lia-ESF, etc); elementos presentes na sala de 
espera, perfil da população em atendimento 
no momento da visita (número de pessoas, 
sexo e faixa etária predominantes), tipo de 
atividades disponíveis (consultas, grupos, 
visitas domiciliares, curativos, vigilância epi-
demiológica, etc). As perguntas voltadas a 
vivência como usuário buscam conhecer o 
horário de funcionamento, fluxo de atendi-
mento, rotina de agendamento, etc. 

Resultados
Entre 2014 e 2016, 515 estudantes realiza-

ram o exercício descrito. Uma pergunta, pre-
sente apenas no ano de 2014, mostra que os 
168 estudantes visitaram 105 serviços dife-
rentes espalhados pela região metropolitana 
de São Paulo. Em 2015 e 2016, foi possível 
identificar que apenas 125 (36%) estudantes 
conheciam a UBS que atendia seu local de 
moradia. Neste mesmo grupo, as principais 
demandas foram: atualização do calendário 
vacinal (111 estudantes – 32,0%), a abertu-
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ra do cartão SUS (61 – 17,5%), obtenção de 
informações para saúde pessoal ou assistên-
cia de familiares (58 – 16,7%), queixa clínica 
pessoal (42 -12,1%). Quando questionados 
se após a visita, os estudantes pretendiam 
usar novamente o serviço, 215 (62%) res-
ponderam afirmativamente, sobretudo para 
continuidade da atualização vacinal, queixas 
“simples” e procedimentos odontológicos. 
Os principais motivos apontados pelos es-
tudantes que não pretendiam usar o serviço 
foram: ter plano de saúde e acesso facilitado 
ao Hospital das Clínicas 

A experiência dos 515 estudantes demons-
tra a diversidade dos modelos de atenção 
adotados pela APS em São Paulo. O modelo 
“tradicional” foi encontrado por 228 estu-
dantes (44,3%) e 76 (14,7%) visitaram unida-
des mistas (envolvendo combinações entre 
o modelo tradicional, ESF, Assistência Médi-
ca Ambulatorial –AMA, etc). É oportuno des-
tacar que 16 estudantes (3,1%) são cobertos 
por Centro de Saúde Escola ligados a FMUSP. 
A variedade dos modelos é subsídio impor-
tante para discussão em sala de aula, posto 
que a maior parte das UBS que funcionam 
como cenários de aprendizagem adotam a 
ESF. A experiência permite também proble-
matizar o acesso ao serviço e o perfil de pes-
soas atendidas. 

Conclusões
O exercício proposto no primeiro ano de 

graduação em medicina, parte da experi-
ência do estudante como usuário do SUS e 
possibilita o ensino/aprendizagem em dife-
rentes eixos: aproximação com o princípio 
da universalidade do SUS; aprofundamento 
sobre os diversos modelos de atenção pre-
sentes na APS (história e pontos de tensão); 
discussão sobre alguns dos atributos da APS 

propriamente dita (acesso, integralidade da 
atenção). A experiência como usuário e ao 
mesmo tempo como futuro profissional da 
saúde busca estimular a aprendizagem sig-
nificativa que inclui mas extrapola aquisição 
de conhecimento e busca contribuir para 
uma “formação crítica, reflexiva e ética,... com 
responsabilidade social e compromisso com 
a defesa da cidadania” como preconizam as 
Diretrizes Curriculares Nacionais.
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“Troca de cartas entre estudantes e idosos”: 
Projeto intergeracional realizado pelos esta-
giários do Bacharelado em Gerontologia da 
USP

 
Introdução

A ANVISA (2005) define Instituições de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

como instituições governamentais ou não 
governamentais, de caráter residencial, des-
tinada a domicílio coletivo de pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos, com ou 
sem suporte familiar, em condições de li-
berdade, dignidade e cidadania. Residir em 
uma ILPI pode provocar mudanças no estilo 
de vida do idoso, pois além de implicar na 
convivência com desconhecidos, após longa 
trajetória de vida com quem mantinha laços 
de amizade e consanguinidade, ainda deve-
rá restabelecer o cotidiano, reconstruir vín-
culos, em suma, ressignificar a vida.

Para atender aos desafios impostos pela 
institucionalização e diante da necessidade 
de promover o estabelecimento de vínculos 
sociais e emocionais, os projetos intergera-
cionais surgem como uma possibilidade de 
oferecer aos idosos, interação social de qua-
lidade fora do ambiente da ILPI. Para França, 
Silva e Barreto (2010), a solidariedade inter-
geracional visa à melhoria da qualidade de 
vida de jovens e idosos, faz com que viven-
ciem aspectos positivos nesses novos con-
tatos e sintam-se mais seguros em relação 
a si e ao mundo, suportando melhor as ad-
versidades, o estresse e as doenças. Ao rea-

lizarmos o estágio Curricular Obrigatório do 
Curso de Bacharelado em Gerontologia em 
uma ILPI de São Paulo, o projeto “Cartas” foi 
realizado considerando que o convívio com 
outras gerações poderia causar impacto po-
sitivo nas pessoas envolvidas. 

Objetivos
Realizar a troca de cartas entre idosos e 

jovens, uma relação interoperacional; levar o 
conhecimento sobre a Gerontologia (estudo 
do envelhecimento) para os jovens estudan-
tes; avaliar a percepção dos estudantes em 
relação à velhice antes e após o projeto; rea-
lizar uma avaliação dos idosos em relação à 
depressão, antes e após o encerramento do 
projeto; Proporcionar aos estudantes de Ba-
charelado em Gerontologia a oportunidade 
de implementar o projeto como uma nova 
forma de intervenção gerontológica. 

Metodologia
O projeto promoveu intervenção por meio 

de cartas anônimas que permitiram troca de 
cultura, experiência e proporcionaram vín-
culo interoperacional. Primeiramente, foram 
selecionados os campos de pesquisa, sendo 
um residencial para idosos e um colégio de 
ensino médio, ambos situados no bairro Vila 
Mariana da cidade de São Paulo. Participa-
ram 27 estudantes de ensino médio e três 
professores, além de 10 idosos residentes 
da ILPI com capacidade cognitiva preserva-
da. Com o consentimento do Residencial, 
foi aplicado aos idosos o instrumento GDS 
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(Escala de Depressão Geriátrica) (Paradela 
et al., 2005) no começo e final das trocas de 
cartas, a fim de avaliar sinais e sintomas de-
pressivos. Após a seleção dos voluntários es-
tudantes, foi aplicada a Escala de Crenças em 
Relação à Velhice construída por Neri (1991) 
no começo e final das trocas de cartas, para 
avaliar as crenças sobre a velhice na percep-
ção dos estudantes. Foram 8 semanas de ati-
vidades, sendo 6 semanas de troca de cartas 
(uma carta por semana). Na sétima semana, 
os estagiários de Gerontologia realizaram 
um workshop com conteúdos gerontológi-
cos para os estudantes do colégio, com o in-
tuito de desmistificar mitos e crenças acerca 
do envelhecimento. Os temas propostos nas 
cartas foram: autobiografia, profissão, laços 
afetivos, o tempo que vivo, o significado da 
troca de cartas e mensagens que gostaria de 
transmitir. Ao final do projeto ocorreu uma 
confraternização emocionante entre idosos 
e os estudantes, para que cada um se encon-
trasse com seu respectivo correspondente. 

Resultados
A primeira aplicação da escala GDS-15, 

aos idosos, foi realizada no início do projeto, 
e foram identificados dois casos, dentre os 
10, com presença de sintomas depressivos, 
pois passaram pela nota de corte, segundo 
critério da Escala (≥6). Além disso, outros 
três casos apresentaram-se com um ponto 
abaixo da nota de corte, ficando próximos 
à classificação de indivíduos com sintomas 
depressivos. Uma segunda aplicação da Es-
cala foi realizada dois meses depois, após 
a intervenção intergeracional. Nessa apli-
cação, identificou-se que os dois casos que 
apresentavam sintomas depressivos tiveram 
grandes melhoras, ficando bem abaixo da 
nota de corte, e nenhum dos outros oito in-
divíduos ficaram próximos da nota de corte, 

havendo um ainda que zerou sua pontua-
ção. Quanto à Escala de Crença em Relação à 
Velhice (Neri, 1991), foi aplicada em 25 estu-
dantes participantes. Em um contexto geral, 
em comparação com as respostas do início 
do projeto, 80% dos estudantes, apresen-
taram melhora em suas respostas, ou seja, 
melhoraram a percepção quanto à velhice, 
16% não apresentaram mudança em relação 
a crença sobre a velhice e 4% apresentaram 
uma percepção negativa quanto à crença so-
bre a velhice. 

Considerações Finais
O presente projeto mostrou a possibilida-

de de idosos institucionalizados estabele-
cerem vínculos intergeracionais com jovens 
estudantes de modo a refletir em seu senso 
de pertencimento, na auto-eficácia, no res-
tabelecimento de papel social, no preenchi-
mento do tempo livre, melhorando assim a 
auto-estima e qualidade de vida. O relacio-
namente entre os idosos também melhorou, 
pois a relação criada com a participação no 
projeto, estimulou a convivência entre eles. 
Para os jovens, a troca proporcionou, além 
da desconstrução dos preconceitos em re-
lação à velhice, a possibilidade de compar-
tilhar angústia e vivências de sua geração, 
contando assim com uma nova amizade. 
Aos estagiários da Gerontologia este proje-
to mostrou-se como uma nova possibilida-
de de intervenção intergeracional e de edu-
cação na área da Gerontologia. Referências 
Bibliográficas: Neri, A. L. (1991). Envelhecer 
num País de jovens. Significados de velho e 
velhice segundo brasileiros não idosos. UNI-
CAMP, 1988. Paradela, E. M. P. et. al. (2005). 
Validação da escala GDS. Rev. Saúde Publica.
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Mudança de cenário pedagógico na formação em 
saúde: Relato de caso
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T rata-se de um relato de caso de uma dis-
ciplina optativa de 60 créditos oferecida 

a alunos dos cursos de graduação da saúde 
denominada “Prática Multiprofissional em 
Atenção Básica à Saúde”. Iniciada em 2016, 
é fruto da intensa participação da Universi-
dade de São Paulo (USP) nos programas in-
dutores de formação em saúde do Ministério 
da Saúde, associada ao estímulo para a me-
lhoria das metodologias de ensino-aprendi-
zado e de interdisciplinaridade, apontado no 
último relatório da Comissão Permanente de 
Avaliação da USP sobre a graduação (USP, 
2015). Assumindo a aprendizagem enquan-
to um “processo que coordena, dá sentido e 
integra um conjunto de experiências”, espe-
ra-se que a instituição de ensino crie oportu-
nidades para que o discente exercite sua “ca-
pacidade de atribuir significado às situações, 
fatos, objetos e conceitos, contrapondo-se 
à abordagem tradicional de ensino” (Faria e 
Cocato, 2013). A sugestão para a promoção 
de estágios e ações no ambiente social se 
concretizou com a publicação do Termo de 
Cooperação entre a USP e a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São Paulo. O cenário pe-
dagógico é a AMA/UBS Integrada Vila Piauí 
(Assistência Médica Ambulatorial/Unidade 
Básica de Saúde Integrada), com Estratégia 
Saúde da Família, vinculada à Coordenado-
ria Regional de Saúde Oeste e gerida pela 
Associação Saúde da Família, no município 
de São Paulo. O objetivo pedagógico da dis-

ciplina é oferecer um aprofundamento dos 
conhecimentos na Atenção Primária à Saúde 
(APS), através de vivências nos vários seto-
res da UBS junto com preceptores do ser-
viço e professores supervisores, atualmente 
oriundos de três distintas unidades de ensi-
no (educação física, farmácia e odontologia). 
A partir de uma lista básica de atividades a 
serem visitadas ao longo da disciplina, o alu-
no desenvolve, semanalmente, seu percurso 
pedagógico, de forma autônoma, através de 
observação, conversas com os diversos su-
jeitos envolvidos como profissionais, agentes 
comunitários e usuários, além de uma ativi-
dade síntese com o supervisor. A partir da 
experiência desenvolve um diário de campo, 
com uma análise reflexiva sobre suas impres-
sões. A aprendizagem pela experiência não 
está restrita ao domínio do ‘saber-fazer’ e, 
menos ainda, da experiência propriamente 
dita, já que se materializa como um processo 
amplo de desenvolvimento de saberes, via-
bilizando uma intensa atividade intelectual 
e o confronto da própria experiência, rein-
ventando-a e dotando-a de sentido (Kolb, 
1984; Bondìa, 2002). Como complementação 
pedagógica, encontros mensais são realiza-
dos para troca de experiências e oficinas de 
escrita. A avaliação da disciplina se dá de for-
ma qualitativa por competências e auto ava-
liação. Em 2016, participaram 14 estudan-
tes dos cursos de farmácia, fonoaudiologia, 
psicologia, odontologia e saúde pública. Em 
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2017 se inscreveram 12 estudantes dos cur-
sos de ciências biomédicas, direito, farmácia, 
gerontologia, nutrição, obstetrícia e terapia 
ocupacional, mas nem todos conseguiram 
concretizar a matrícula. A mudança de ce-
nário pedagógico permite um diálogo pe-
dagógico crítico e dialético com a realidade 
do serviço e proporciona, através da escuta 
e escrita qualificada, a construção de conhe-
cimentos de saúde na perspectiva da inte-
gralidade, diferente do aprendido somente 
no cenário de sala de aula ou nos próprios 
estágios uniprofissionais. Assim, trata-se de 
uma experiência didática onde a estratégia 
de ensino está centrada nas referências do 
próprio cenário (rotina do serviço, trabalho 
em equipe e preceptoria) e com pouca in-
fluência direta do docente. A coordenação 
da equipe docente apoia o planejamento 
e supervisiona as atividades vivenciais, que 
ocorrem segundo a dinâmica do serviço, 
com agendas individualizadas para precep-
tores, professores e estudantes. A vivência 
do estudante neste cenário pode ampliar 
sua percepção para o trabalho em equipa-
mentos da APS e sua capacitação a respeito 
das linguagens, potencialidades, responsa-
bilidades e demandas específicas da própria 
formação profissional para o exercício da 
interdisciplinaridade e da integralidade do 
cuidado em saúde, instrumentalizando-o de 
recursos, repertórios e competências impor-
tantes na sua formação que vão de encontro 
às Diretrizes Curriculares Nacionais dos cur-
sos de saúde (Batista, 2012; Silva et al., 2015). 
A inserção dos estudantes no ambiente do 
trabalho possibilitou aos docentes/precep-
tores ampliar o debate relativo à formação 

e à educação interprofissional, a partir de di-
ferentes perspectivas, entre diferentes atores 
(profissionais, docentes, estudantes e usuá-
rios), com propostas de atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão de acordo com as 
necessidades e interesses dos usuários e, ao 
mesmo tempo, exercitando lidar com as sur-
presas, dilemas e desafios do cotidiano do 
serviço. 
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Objetivos

C onstruir uma estratégia de ensino que 
permita a produção do conhecimento 

teórico e prático, integrando conceitos de 
imunização com ações em sala simulada de 
vacinas que vão desde o cuidado individu-
al e coletivo até a organização e gestão do 
processo de trabalho em sala de vacinação e 
rede de frio, no ensino em Enfermagem.

Material e Métodos
Trata-se de um laboratório de habilidade 

e de simulação em Imunização da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Univer-
sidade de São Paulo, que conta com uma 
estrutura física e recursos materiais que per-
mitem simular uma sala de vacinação. É des-
tinada a 20 estudantes do 2º ano do curso 
de graduação em enfermagem com supervi-
são de 2 facilitadores. Inicialmente, é realiza-
da apresentação do cenário buscando arti-
culação com os preceitos da organização de 
uma sala de vacina, profissionais envolvidos, 
rede de frio e recursos materiais (câmara fria, 
especificidades no uso de geladeira comum, 
caixas térmicas, termômetros de máxima e 
mínima e de cabo extensor analógicos; bo-
binas de gelo reciclável, mapa de controle de 
temperatura e outros impressos utilizados 
na rotina do serviço). Posteriormente, o faci-
litador explica a atividade que será desenvol-
vida, realiza acordos internos para a prática 
de simulação e divide a turma em 4 grupos 
que desenvolverão uma simulação temática 
previamente elaborada. Os grupos traba-

lham na discussão de casos que abordam di-
ferentes grupos populacionais: criança, ges-
tante, adulto e idoso. Preparam a simulação, 
utilizando recursos necessários disponíveis 
para manipulação como por exemplo: cartei-
ra de vacinação, banner com calendário de 
vacinação, sistemas informatizados, arquivo 
espelho, vacinas simuladas em câmara fria, 
simulador de baixa fidelidade para treino de 
habilidades. Após cada simulação, tem-se o 
momento do debriefing e no final de todas, 
a avaliação da atividade. A carga horária des-
tinada é de 4 horas. 

Resultados
O ambiente simulado do laboratório conta 

com estações práticas que ilustram as ações 
desenvolvidas em salas de vacinas e o papel 
do enfermeiro, provocando nos estudantes, 
reflexões sobre a organização de uma sala 
de vacinação, insumos, sistemas de informa-
ção e registros utilizados. O estudante tem 
a oportunidade de realizar a verificação da 
história vacinal e reproduzir os procedimen-
tos para administração das vacinas (diluição, 
preparo da dose e aplicação). Acredita-se 
que esta proposta permite aos estudantes 
aproximação com o papel do enfermeiro em 
sala de vacinação, expressando suas ideias e 
criando outras formas de pensar. A partir das 
discussões geradas nos grupos percebeu-se 
integração de conceitos, disciplinas e ações 
de diversas áreas que se complementam no 
cuidado individual, coletivo e de gestão das 
atividades de imunização, reconhecendo de 
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maneira mais aplicada e pró-ativa algumas 
fases que envolvem a promoção da saúde e 
a prevenção de agravos imunopreveníveis. 

Conclusões
A implementação dessa atividade favore-

ce o processo de ensino-aprendizagem em 
uma temática muito relevante para a forma-
ção do professional enfermeiro, que precisa 
ser fortalecida nos cursos de graduação. Essa 
estratégia inovadora evidenciou maior par-
ticipação do estudante como sujeito da sua 
própria formação num ensino que é direcio-
nado para o desenvolvimento da capacidade 
de articular conhecimentos multidisciplina-
res, de desenvolver habilidades e atitudes, 
de saber buscar informações para a resolu-
ção de problemas, além do enfrentamento 
a circunstâncias de imprevisibilidade, tendo 
que se mobilizar para enfrentar os desafios 
da realidade social e de reconhecer as lacu-
nas do seu conhecimento. O aproveitamento 

e a participação dos estudantes nas ativida-
des, servem de estimulo para aprimorar e 
ampliar o uso desse tipo de estratégias de 
ensino na formação do Enfermeiro. 
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Diversidade Sexual e de Gênero na ECA-USP: o 
relato de uma experiência do PAE

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
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Experiências em sala de aula

Entre as temáticas e desafios contempo-
râneos no campo da Educação está o 

ensino-diálogo sobre temáticas de gênero 
e sexualidade. Neste relato, apresentamos 
parte da experiência da disciplina CCA0269 
- Comunicação, Culturas e Diversidades Ét-
nico-Sociais, ministrada pelo Prof. Dr. Ricar-
do Alexino Ferreira, no âmbito da Escola de 
Comunicações e Artes – ECA-USP em apre-
sentar tais conteúdos para graduandos dos 
cursos de Educominucação, Publicidade e 
Propaganda e Relações Públicas. De acordo 
com uma pesquisa do USP Mulheres, reali-
zada em 2016, há na Universidade cerca de 
96 disciplinas de graduação que abordam 
questões de gênero, um aumento de 417% 
em comparação com as 23 disciplinas ativas 
até 2009. No entanto, há um predomínio de 
conteúdos relacionados com as temáticas de 
saúde (materna e da família) e poucas que 
se preocupam em debater os estudos de 
gênero e as perspectivas feministas. Neste 
levantamento não há nenhum registro de 
disciplina que aborde as questões de gêne-
ro no âmbito da ECA. No entanto, de forma 
indireta e transversal, a disciplina CCA0269 
- Comunicação, Culturas e Diversidades Ét-
nico-Sociais aborda a diversidade e as suas 
representações nos ambientes midiáticos, 
atendendo também as demandas atuais de 
reversão da história única, que é contada na 
historiografia e, muitas vezes na mídia, pelos 
grupos de poder. É surpreendente que uma 
unidade que atua no campo das Comunica-
ções e Artes não possua mais conteúdos li-
gados às representações de mulheres e LGBT. 
No entanto, o conteúdo programático dessa 

disciplina apresenta a diversidade de gênero 
e sexual como um importante elemento de 
formação no campo dos direitos humanos e 
na dignidade da pessoa humana. Apesar da 
polêmica em torno da presença de termos 
como gênero, diversidade e orientação sexu-
al nos planos de ensino, o conteúdo da sala 
de aula é mais vivo e supera inquietações de 
organizações religiosas, de frentes conserva-
doras e a vigilância de parlamentares. O com-
bate às desigualdades sociais tem se apre-
sentado como uma questão de emergência 
pública e uma recorrência no contato com 
os graduandos, que cada vez mais se envol-
vem em movimentos políticos e em frentes 
feministas e LGBT. Dessa forma, gênero e se-
xualidade são elementos constitutivos das 
relações culturais e relacionais, além de um 
modo de formular marcas sociais de diferen-
ça. No primeiro semestre de 2016, por meio 
da etapa de estágio do Programa de Aperfei-
çoamento de Ensino (PAE) da Universidade 
de São Paulo, foi possível apresentar em uma 
das aulas, aliada ao conteúdo programático 
e ao conteúdo da pesquisa do pós-graduan-
do em nível de mestrado, uma explanação 
sobre as LGBT e a política de identidades. Na 
ocasião, foi possível apresentar os conceitos 
culturais de homem e mulher, bem como as 
disputas e deslocamentos em torno de uma 
sexualidade regulada, normal e saudável. A 
experiência não trouxe pânicos morais ou 
defesas de crenças por parte dos graduan-
dos, mas, pelo contrário, atiçou a curiosida-
de e uma busca compreensiva sobre outras 
realidades, arranjos e configurações pessoais 
de gênero e sexualidade. Parte significativa 
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da experiência é ouvir e identificar os alunos 
LGBT que se sentem abraçados e contempla-
dos pelo conteúdo. Definiu-se a identidade 
de gênero como a experiência interna e in-
dividual do gênero, profundamente sentida 
por cada pessoa, bem como a orientação 
sexual como uma dimensão humana de ex-
perimentar uma atração emocional, afetiva 
e/ou sexual. Dialogou-se sobre as possibili-
dades de neutralidade, multiplicidade, nega-
ção e fluidez de gênero. Debateu-se sobre 
as dissidências de gênero e sexualidade e 
as terminologias adotadas pelo movimento 
LGBT contemporâneo. Por fim, ressaltou-se 
as dimensões de vulnerabilidade social das 
LGBT pela discriminação e se apontou que as 
subjetividades estão em diálogo com estru-

turas de exclusão, ódio e demais barreiras de 
limitação às diferenças humanas que fogem 
à norma reguladora. Há muitas formas de 
fazer-se mulher ou homem, há várias possi-
bilidades de viver prazeres e desejos corpo-
rais que são sempre sugeridas, anunciadas e 
promovidas socialmente. Concluiu-se, cole-
tivamente, que o caminho do respeito e da 
dignidade da pessoa humana é mais produ-
tivo que a condenação ou negação de outros 
corpos humanos. Por fim, estabeleceu-se 
possíveis caminhos de respeito à diferença 
que perpassam os desafios cotidianos dos 
profissionais de Comunicação.

Palavras-chave: PAE. Gênero. LGBT
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Diálogo Socrático para o Senso de Propósito 
Pessoal e Profissional

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Rogério Calia

 

Experiências em sala de aula

É fascinante o desafio de apoiar nossos 
graduandos a desenvolverem ainda mais 

a capacidade de diálogo. 
A capacidade de diálogo é decisiva para 

abrir oportunidades na vida estudantil e pro-
fissional e é decisiva para contribuir na inte-
gração organizacional durante a superação 
de conflitos. 

Sócrates, o grande líder de ideias, sempre 
atual há 2400 anos, é um dos “pioneiros do 
diálogo”. 

No texto de Platão “Laques” vemos o pen-
sador em embate de idéias com líderes de 
ação (generais) na busca para compreender 
a competência humana que supera medos e 
inseguranças a fim de realizarmos ações sig-
nificativas: a coragem. 

E no emblemático texto de Platão “Apolo-
gia de Sócrates”, acompanhamos o discurso 
de defesa de Sócrates diante de 500 juízes 
que decidirão sobre a pena de morte ao fi-
lósofo. Durante esta defesa, Sócrates explici-
ta claramente os elementos estruturais dos 
processos de reflexão para a definição do 
próprio senso de propósito.

Durante a aula, os alunos se dividem em 
pequenos grupos de três integrantes.

Cada integrante do grupo reflete e com-
partilha sobre experiências práticas em que 
consideram terem realizado ações corajosas 
tanto como executores, como enquanto li-
deres de ação, por meio de comandos.

Em seguida, os alunos refletem sobre uma 
situação em que cumpriram com o papel de 
lideres de ideias, ao transmitirem a essência 
de seu aprendizado, a sua experiência vivida 
e o seu conhecimento validado pessoalmen-

te. Outras pessoas, então, se inspiram por 
essas ideias e realizam ações corajosas vo-
luntariamente.

Até aqui, realizamos paralelos com as defi-
nições de coragem do general Laques, quan-
do questionado por Sócrates sobre a nature-
za da coragem. Laques, um respeitado líder 
de ações (via comandos) descreve situações 
e ações realizadas na perspectiva do execu-
tor de uma ação e na perspectiva do líder de 
ação.

No entanto, o general Laques se vê perde-
dor na “batalha” intelectual para transformar 
suas experiências limitadas em conhecimen-
to e em ideias com o poder transformador 
da educação de profissionais.

Esse passo, é claramente realizado pelo 
próprio Sócrates que desenvolve o méto-
do do questionamento socrático (refuta-
ção), ao fazer farto uso do raciocínio crítico 
para mostrar às pessoas tidas como sábias 
o quanto caiam em contradição por estarem 
imobilizadas por pseudo-saberes em relação 
a competências humanas como a coragem e 
a justiça. 

Ao utilizar este método de questionamen-
to em plena praça pública diante de todos, 
Sócrates simplesmente encantou os jovens, 
muitos dos quais passaram a imitar o filóso-
fo e a praticar o questionamento socrático 
livremente. Portanto, Sócrates, mesmo que 
não intencionalmente, gerou ideias que ins-
piraram outras pessoas a tomarem ação co-
rajosa por livre e espontânea vontade.

Em síntese, até aqui os alunos refletiram 
sobre experiências em ações corajosas de 
três modalidades:
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a) ação corajosa na perspectiva de um 
executor da ação

b) ação corajosa na perspectiva de um lí-
der de ação, que atua por meio do comando

c) e a ação corajosa na perspectiva de um 
líder de ideias, que atua por meio da inspi-
ração e da iniciativa voluntária dos liderados

Em seguida, o docente apresenta uma sín-
tese da “Apologia de Sócrates” de Platão em 
um diagrama na lousa o qual sintetiza uma 
estrutura lógica para a reflexão sobre o sen-
so de propósito

No caso de Sócrates:
1. Oráculo - “Não existe outra pessoa mais 

sábia do que Sócrates”. Essa é a mensagem 
que chega ao indivíduo sobre o potencial 
campo temático e a direção do seu senso de 
propósito. Esta mensagem requer dois ele-
mentos: a amizade (o amigo de juventude 
Querefonte) e a inspiração (a adivinhação da 
sacerdotisa no templo de Apolo em Delfos)

Sócrates, praticava a auto-reflexão e con-
siderava que não era sábio, por não ter um 
conhecimento pleno e coerente sobre com-
petências humanas como a coragem e a jus-
tiça. Por isso, o pensador soube se colocar 
em estado de dúvida sobre qual poderia ser 
o sentido do misterioso enigma. A partir do 
poder mobilizador da dúvida, Sócrates tem 
a coragem de definir uma hipótese: “Talvez, 
a comunicação desta mensagem do Oráculo 
esteja errada!”

2 - Primeira versão do senso de propósito 
- Diante desta hipótese, Sócrates define uma 
“versão 01” de seu próprio senso de propósi-
to de modo um tanto improvisado, mas com 
o poder de o tirar do estado de inanição: 
“Vou mostrar ao oráculo que eu, Sócrates, 
não sou o mais sábio”

Com uma hipótese e um senso de propo-
sito em mãos, Sócrates parte para a plena 

atividade de realizar a trabalhosa tarefa de 
investigar os fatos.

Para isso, ele cria a metodologia socrática 
da refutação, que utiliza o raciocínio crítico 
para mostrar às pessoas consideradas sábias 
(políticos, formadores de opinião, empresá-
rios e artesãos), que eles estavam sendo víti-
mas da modalidade mais primitiva da igno-
rância: achar que sabe o que não sabe sobre 
as competências humanas.

Esta vivencia empírica e esta odisseia in-
telectual proporcionaram a Sócrates uma 
conclusão, uma clara intuição sobre o real 
significado do misterioso oráculo de Apolo: 
O deus simplesmente quer dizer que toda 
e qualquer pessoa que sabe que não sabe, 
atingiu este “modelo de pessoa como Sócra-
tes”, por ter superado o estagio da ignorân-
cia mais primitiva.

3 - Segunda versão do senso de propósi-
to - Agora, Sócrates não realiza o questio-
namento socrático para mostrar um erro de 
comunicação do oráculo (versão 01 do sen-
so de propósito), mas agora, Sócrates prati-
ca o mesmo questionamento socrático para 
outro fim: para realizar a “versão 02” de seu 
senso de propósito que é ajudar os indiví-
duos na busca de conhecimento sobre as 
competências humanas, ao enxergarem os 
próprios pseudo-saberes.

Sócrates constata que a busca por este 
segundo senso de propósito é um benefício 
para os indivíduos e para a cidade: desperta 
as pessoas e gera felicidade intrínseca.

Logo depois desta exposição em síntese, 
os alunos refletem sobre as próprias versões 
da definição do senso de propósito e sobre 
as suas fontes inspiradoras (“oráculo”).

Palavras-chave: Diálogo Socrático. Senso 
de Propósito. Sócrates
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Manifestações artísticas como instrumentos de 
percepção dos mecanismos de doença no curso 

de graduação em Odontologia
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo

Paulo Henrique Braz-Silva e Luciana Corrêa
 

Introdução

Saúde e doença são assuntos intensamen-
te presentes em diversas manifestações 

artísticas, adquirindo inúmeras representa-
ções, principalmente de caráter humanístico. 
A inclusão dessas representações como instru-
mento pedagógico para ampliação do discur-
so técnico e ético na área de saúde tem sido 
explorada em vários contextos, tais como no 
desenvolvimento do caráter humanístico em 
médicos e enfermeiros; em cursos de gradu-
ação, há relatos do uso da arte como instru-
mento de debate e aproximação entre o corpo 
discente e docente. Um dos principais efeitos 
da inclusão da arte nos currículos da área de 
saúde é o enriquecimento da linguagem, a 
partir da apropriação de outros pontos de vista 
sobre o mesmo tema. Em especial na Patologia 
Geral (ciência médica dedicada à abordagem 
dos principais mecanismos gerais das doen-
ças), as artes podem ocupar um papel central 
ao se retomar o conceito original e fundamen-
tal de pathos, que do grego quer dizer “o es-
panto que move ao ato de filosofar”, ou então 
“o sofrimento”.

 
Objetivo

O objetivo do presente trabalho é descre-
ver uma proposta didática na qual a aborda-
gem de manifestações artísticas foi o instru-
mento para a ampliação da percepção e do 
discurso descritivo sobre os mecanismos de 
doença em suas mais variadas formas. 

 
Metodologia

A proposta foi aplicada para o curso de 
graduação em Odontologia da FOUSP, sob 
a forma de um seminário feito ao final do 
semestre, na disciplina de Patologia Geral. 
Para a execução desse seminário, foi solici-
tado aos alunos que escolhessem uma ma-
nifestação artística na qual fosse explícito ou 
implícito um mecanismo geral de doença. 
Forneceu-se um roteiro de apresentação do 
tema, que continha os seguintes itens obri-
gatórios: breve comentário sobre a manifes-
tação artística em si; motivos da seleção da 
mesma; mecanismo de doença reconhecido 
por eles na obra de arte; e descrição técni-
ca do mecanismo de doença, com base nas 
informações transmitidas durante o curso 
de Patologia Geral. Essas apresentações fo-
ram avaliadas quanto a criatividade e qua-
lidade do conteúdo artístico e técnico. Ao 
final de cada apresentação, todos os alunos 
que estavam assistindo tiveram que produzir 
um texto descrevendo as principais caracte-
rísticas do mecanismo de doença aborda-
do. Parte desse material foi posteriormente 
analisado, selecionando-se um dos temas 
abordados (“granulomas”, representado pela 
doença “tuberculose”) para digitação e pro-
cessamento no programa Iramuteq. Esse 
programa é destinado à análise lexicográfi-
ca e análise de similitude, na qual é possível 
depreender o grau de conexidade dos ele-
mentos mais frequentes no texto, distinguin-
do-se padrões textuais a partir de contextos 
semânticos específicos. Nossa hipótese foi a 
de que, a partir de diferentes manifestações 
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artísticas envolvendo o mesmo tema, é pos-
sível provocar a produção de textos diversos, 
ampliando o universo discursivo do aluno. 
Para tanto, constituiu-se um corpus de 60 
textos, divididos em três grupos segundo a 
apresentação feita. 

 
Resultados

Como principais resultados, notou-se que 
os alunos selecionaram ampla gama de for-
mas artísticas (filme, pinturas, documentá-
rios, música e literatura), para discorrer sobre 
temas relacionados a neoplasias malignas, 
alterações circulatórias e inflamações. Em 
cinco dentre dez apresentações, esses temas 
estavam implícitos, revelados por detalhes 
em imagens pictóricas ou em trechos lite-
rários. Na apresentação, em geral, os alunos 
demonstraram alta sensibilidade e percep-
ção em diagnosticar e explicar o processo 
patológico subjacente à obra. Particularmen-
te, o tema “inflamação” foi o mais frequente 
(quatro apresentações dentre dez), aborda-
do sob a forma de pintura, poema e roman-
ce. Nessas três situações, a doença tubercu-
lose foi o tema central, porém as abordagens 
para esse assunto, tanto artísticas quanto 
técnicas, foram bastante distintas. Em função 
disso, decidiu-se realizar análise lexical dos 
textos relacionados a esse tema produzidos 
após cada apresentação, para se verificar se a 
natureza diversa do estímulo artístico, ainda 
que com o mesmo assunto subjacente, pro-
vocou a apropriação de diferentes contextos 
semânticos nos ouvintes. Após a classifica-
ção hieráquica descendente das formas le-
xicais mais frequentes, foi possível observar 
núcleos semânticos distintos em cada gru-
po. Em um grupo (“O Nascimento da Vênus”, 
pintura de Sandro Botticelli), predomina-

ram assuntos relacionados às reações imu-
nes que ocorrem na tuberculose; em outro 
(“Pneumotórax”, poema de Manuel Bandei-
ra), os assuntos se mesclaram entre o papel 
dos macrófagos nessa doença, as caracterís-
ticas do granuloma e do pneumotórax, tema 
que remeteu diretamente à manifestação ar-
tística em questão. No terceiro grupo (“Mo-
cidade e morte”, poema de Castro Alves) 
detectaram-se núcleos semânticos variados, 
que oscilaram entre os sintomas da tuber-
culose, as formas de transmissão e as carac-
terísticas dos granulomas. Analisando-se os 
três grupos em conjunto, observou-se que a 
frequência de termos relevantes foi ampliada 
quando comparada com grupo isolado, bem 
como foi estabelecida rica rede de conexões 
entre esses termos, demonstrando a possi-
bilidade de construção de um discurso mais 
enriquecido e coeso.

 
Conclusão

Os alunos de graduação em Odontologia 
demonstraram alta sensibilidade e percep-
ção em diagnosticar e explicar processos 
patológicos implícitos ou explícitos em ma-
nifestações artísticas diversas. Esse exercício 
ensejou a interpretação dos fenômenos de 
saúde em doença em um contexto lúdico, 
provocando uma abordagem mais humanís-
tica, compromissada com o entendimento 
do sofrimento humano. Ao mesmo tempo, 
propiciou a ampliação do discurso técnico 
verbal sobre Patologia Geral, favorecendo a 
criação de textos diversos sobre o mesmo 
tema.

Palavras-chave: Patologia Geral. Manifes-
tações artísticas. Análise lexical
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Inclusão e Prática Pedagógica: aspectos da 
dança entre os corpos docentes e discentes com 

deficiência a partir da LDBEN 9394/96
1Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

2Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Solange de Freitas Branco Lima1 e Eucenir Fredini2

 

Objetivo

I dentificar os aspectos existentes na dança 
entre os corpos docentes e discentes com 

deficiência.

Descrição
A inclusão e a prática pedagógica pos-

suem conceitos que perpassam os campos 
do conhecimento filosófico. Nesse sentido, 
apropriei-me de duas metáforas para com-
preender e descrever esses conceitos, a sa-
ber: “a dança” e “os corpos”. A dança é a arte 
de movimentar-se expressivamente com o 
corpo. E essa expressão envolve a sua inte-
ração, muitas vezes, padronizada: na esté-
tica, nas dimensões e nas habilidades. Essa 
padronização, em busca da perfeição, pro-
cura os seus pares. Assim como a dança une 
corpos díspares, a educação deve possuir 
este propósito, para que os corpos docentes 
e discentes encontrem a sua intersecção na 
busca do conhecimento.

Metodologia
Com o intuito de se alcançar os objetivos 

propostos será adotado o método de pes-
quisa qualitativa e pesquisa documental.

Resultados
Diante das dificuldades apresentadas na 

observação do ambiente escolar, e dos re-
latos deparados pelos educadores, serão 
elencadas estratégias que possam auxiliar 
os educadores na efetivação da inclusão de 
crianças com deficiência. Essas estratégias 

serão elaboradas com auxilio de estudos re-
alizados na área de intervenção.

Conclusão
Para a modificação do atendimento peda-

gógico de crianças com deficiência no am-
biente escolar é fundamental que o profes-
sor tenha uma formação de qualidade, uma 
formação que possa contemplar as neces-
sidades de alunos com deficiência ou não. 
Pois, a sua inclusão não é um processo exclu-
sivo para este grupo, ela envolve intervenções 
educacionais individualizadas para todas as 
crianças, com desenvolvimento típico ou atí-
pico, com ou sem deficiência; envolve o social 
e o reconhecimento das diferenças na socie-
dade. Esta inclusão requer uma pedagogia 
que contemple todos os sujeitos sociais e in-
clua a heterogeneidade infantil. Esta pedago-
gia é composta por um arsenal de estratégias, 
de ensino com objetivos e de disposição para 
modificar o que for necessário.

Bibliografia
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1 - Marcos José da Silveira Mazzotta (1993; 

1996) - Trabalho docente e formação de pro-
fessores de educação especial e Educação 
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2 - Legislação da educação inclusiva
3 - Maria Teresa Eglér Mantoan (1997; 

2013) - A integração de pessoas com defici-
ência: contribuições para uma reflexão sobre 
o tema e O desafio das diferenças nas esco-
las
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4 - Paulo Freire: Pedagogia da autonomia 
(2011); Educação e mudança (2014); Pro-
fessora sim; tia, não! (2015); Pedagogia do 
oprimido (2014); Educação como prática de 
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Oficinas de orientação de carreira no Ensino Superior
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo

Omar Calazans Nogueira Pereira
 

A partir da década de 1990, desen-
volveu-se no Brasil uma série de políti-

cas que expandiram o Ensino Superior, tanto 
em instituições públicas quanto privadas, ha-
vendo a inclusão de grupos sociais diversos 
(BARREYRO; OLIVEIRA COSTA, 2015). Algu-
mas de tais políticas foram a criação do Fun-
do de Financiamento Estudantil (FIES), do 
Programa Universidade para Todos (ProUni), 
do Plano de Reestruturação e Ampliação das 
Universidades Federais (REUNI), a criação 
dos Institutos Federais, os cursos a distân-
cia na Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
e a Lei de Cotas Raciais. Para Silva e Bardagi 
(2016), a expansão ocorrida nas Instituições 
de Ensino Superior (IES) trouxe um novo per-
fil de ingressantes assim como o aumento de 
questionamentos sobre o suporte que as IES 
oferta aos alunos. Da mesma forma, tem au-
mentado o interesse de pesquisadores sobre 
os fatores que facilitam o desenvolvimento 
de carreira e serviços de apoio tem surgido 
nessa questão. Descrevendo serviços de car-
reira no Ensino Superior há os trabalhos de 
Silva e Bardagi (2016) e Bardagi et al (2010). 
Em acréscimo, Malki (2015) levanta o perfil 
e os motivos dos alunos que procuraram 
atendimento no Núcleo de Orientação Pro-
fissional (NOP) da Universidade de São Paulo 
(USP).

Este trabalho apresenta a possibilidade 
de oficinas de orientação de carreira no En-
sino Superior. Como embasamento teórico 
foi utilizada a teoria do Life Design de Sa-
vickas (2005). As intervenções foram realiza-
das pela equipe de psicólogos do serviço de 
carreira da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM) com alunos de terceiro 

semestre. As oficinas tiveram como principal 
objetivo promover o autoconhecimento, au-
xiliando os estudantes nas escolhas ao longo 
da graduação: participação em entidades es-
tudantis e agências experimentais, trilha de 
especialização, disciplinas eletivas, áreas de 
estágio. 

Participaram e avaliaram a intervenção 231 
alunos dos cursos de Administração, Ciências 
Sociais e do Consumo, Jornalismo, Publicida-
de e Propaganda, Relações Internacionais e 
Sistemas de Informação em Comunicação e 
Gestão. Dentre os participantes, 65% eram 
do gênero feminino e 35% do gênero mas-
culino. A faixa etária dos participantes variou 
entre 18 e 28 anos, estando concentrada nas 
idades de 18 (9,9%), 19 (47,1%), 20 (27,7%) 
e 21 (8,6%) anos. As intervenções ocorre-
ram ao longo do segundo semestre de 2016, 
em aulas cedidas por professores dentro da 
grade curricular. Após cada intervenção, os 
participantes avaliavam a mesma. Os dados 
obtidos, quantitativos e qualitativos, foram 
tabulados e analisados. 

Como resultados, constata-se que a inter-
venção teve avaliação positiva de 82% dos 
participantes, que afirmaram que a inter-
venção os auxiliou. As respostas qualitativas 
foram agrupadas nas seguintes categorias: 
esclareceu dúvidas; permitiu a percepção de 
dúvidas/levantou questões; adquiriu conhe-
cimento sobre o curso/trilha/eletivas/áreas 
de trabalho; identificou a necessidade de 
pesquisar mais sobre interesses ou áreas de 
trabalho; proporcionou segurança/confiança 
em escolhas que foram ou serão realizadas; 
repensou escolhas de curso/trilha/área de 
trabalho; identificou/reconheceu seus inte-
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resses/critérios; organizou suas prioridades/
preferências; ampliou suas possibilidades/
opções; refletiu sobre objetivo/caminho/
rumo a seguir; outros. Dentre as respostas 
que afirmam que a intervenção não ajudou 
(18%), emergiram três categorias de moti-
vos: já conheciam seus interesses; sentiram 
falta de uma resposta na intervenção; conti-
nuam indecisos ou sem saber o que escolher. 
É válido destacar que após a intervenção os 
alunos eram convidados a procurar o ser-
viço, sendo que podem fazê-lo a qualquer 
momento ao longo da graduação.

É possível concluir que as oficinas alcan-
çaram seu objetivo promovendo o autoco-
nhecimento e auxiliando os alunos nas de-
cisões de escolha a serem realizadas. Além 
disso, este modelo de intervenção contribui 
na construção do significado pessoal que os 
alunos atribuem às suas experiências passa-
das, presentes e aspirações futuras. 
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O uso do smartphone no estudo da cor aplicada ao 
design de moda

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Camila Assis Peres Silva

 

E ste artigo tem por objetivo compartilhar 
a estratégia pedagógica adotada para a 

disciplina “Cor Aplicada ao Design” do curso 
de Graduação em Design do Senai Cetiqt. A 
disciplina é ministrada para alunos do 6º pe-
ríodo, possui carga horária semanal de dois 
tempos de 50 minutos. O objetivo principal 
é apresentar as possibilidades de aplicações 
das cores no contexto da prática do design 
e tornar o aluno capaz de identificar e ex-
perimentar as suas características em proje-
tos. Para tanto, disciplina foi estruturada em 
duas partes. A primeira parte compreende 
no ensino das diversas facetas das cores, de 
questões técnicas a simbólicas. A segunda, 
trata da aplicação desses conceitos em duas 
situações: elaboração de paleta de cores; e 
análise das cores de marcas presentes no 
mercado do vestuário. A primeira parte con-
siste no conteúdo da primeira avalição (P1), 
enquanto que a segunda parte compreen-
de no conteúdo da segunda avalição (P2). 
Trataremos nesse trabalho da metodologia 
empregada para o ensino e avaliação da pri-
meira parte da disciplina. 

O estudo da cor no design de moda 
abrange questões desde a concepção dos 
projetos a decisão de compra no ponto de 
venda. Trata-se de um campo que contem-
pla saberes tanto concreto quanto abstratos. 
Podemos tanto discorrer sobre sistemas de 
cores quanto o impacto da cor na percepção 
visual. Considerando que uma das formas de 
se reconhecer um conceito é aplicá-lo em 
forma de atividades práticas, esta primei-
ra parte da disciplina consiste em treinar o 
aluno em cinco facetas das cores: (1) espe-

cificações técnicas da cor; (2) cor e luminân-
cia; (3) cor e escalas; (4) cor e simbolismo; (5) 
hamonia cromática. Tais facetas são tratados 
em cinco aulas. Em cada delas, o primeiro 
tempo é dedicado à aula expositiva e às ins-
truções para a atividade a se desenvolver. O 
segundo tempo é dedicado à atividade prá-
tica supervisionada. Os materiais para de-
senvolvimento das atividades compreendem 
em: uma amostra de tecido; materiais para 
produção manual em sala de aula tais como 
lápis, canetas coloridas, papeis diversos, cola, 
etc.; livros da bibliografia; uma pasta fichário 
e um smartphone. As atividades estão rela-
cionadas ao estudo das cores em uma única 
amostra de tecido. Em cada atividade será 
estudada uma faceta da cor, a fim de gerar 
um material de estudo que irá compor um fi-
chário. As atividades compõem 70% da nota 
do aluno e uma prova contendo os temas 
abordados compõe 30% da nota. 

Como bibliografia utilizamos livros como: 
A cor no processo criativo: um estudo sobre 
a Bauhaus e a teoria de Goethe, de Lilian Bar-
ros; O universo da cor, de Israel Pedrosa; Dou-
trina das Cores, de Goethe; O guia completo 
da cor, de Tom Fraser e Adam Banks; e A psi-
cologia das cores, de Eva Heller. No entanto, 
a principal ferramenta de estudo para essa 
primeira parte da disciplina é o smartphone. 
Frente ao crescente interesse dos jovens por 
mídias digitais, adotamos como ferramenta 
de estudo a aparelho celular com câmera e 
o aplicativo Adobe® Capture. Uma das fun-
ções do aplicativo é a captura das cores de 
uma imagem com o propósito de gerar uma 
paleta de cores. O aplicativo fornece as es-
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pecificações técnicas das cores e possibilita 
manipular tais cores. Fornece ainda opções 
de harmonias cromáticas a partir das cores 
capturadas. O uso do aplicativo visa atrair o 
interesse do aluno para dinâmica de aula e 
ao mesmo tempo capacitá-lo em uma fer-
ramenta utilizada no mercado de trabalho. 
Para utilização do aplicativo, o aluno deve 
possuir ou criar um conta gratuita no site da 
Adobe®. 

No que tange às atividades, na primeira 
delas o aluno é orientado a utilizar o apli-
cativo para capturar as cores do tecido. Pri-
meiramente ele deve identificar as cores 
presentes no tecido e fornecer o nome de 
cada uma delas. Após a captura das cores, 
ele deve ajustar as cores de forma a deixá-las 
mais fiéis ao tecido. Em seguida, transcrever 
para o papel os códigos RGB, Hexadecimal 
e CMYK. O aplicativo não fornece as cores 
Pantone®. Portanto, o aluno deve buscar no 
site da empresa possíveis códigos equiva-
lentes a cada cor analisada. A atividade tra-
balha competências como o uso correto da 
nomenclatura das cores e a acurácia visual. 
Na segunda atividade o aluno deve utilizar 
a câmera do celular para fotografar o tecido 
sob cinco fontes luminosas diferentes. Em 
seguida o aluno deve revelar as cinco foto-
grafias e fazer uma breve análise das cores 
respondendo as seguintes questões: De que 
forma as diferentes luminosidades afetam 
cada uma das cores? Qual tipo de lumino-
sidade causa menos interferência nas cores 
originais? Na terceira atividade o aluno deve 
identificar a escala das cores presentes no 

tecido. A partir dessa analise deve elaborar 
duas novas versões da estampa em escalas 
de cor diferentes. Ao término da atividade o 
aluno deve fazer uma análise sobre a tempe-
ratura da cor nas diferentes escalas de cores. 
A quarta atividade consiste no estudo dos 
aspectos simbólicos da cor. Para essa ativi-
dade o aluno irá consultar a bibliografia da 
disciplina e também pesquisar no mercado 
e listar diferentes nomes atribuídos a cada 
uma das cores presentes em seu tecido. Da 
lista elaborada, escolher um nome fantasia 
para cada uma das cores presentes no teci-
do, considerando o tipo de estampa. Final-
mente a quinta atividade consiste no estu-
do da harmonia cromática. Primeiramente o 
aluno deve identificar a harmonia cromática 
presente no tecido. Em seguida, tal como na 
terceira atividade, deve elaborar um padrão 
mais similar o possível do tecido analisado. 
Nesse caso, porém, o aluno deve gerar dois 
novos padrões utilizando harmonias cro-
máticas diferentes da estampa original. Ao 
término, deve fazer uma análise sobre o im-
pacto visual e significado das diferentes har-
monias cromáticas.

Essa estratégia pedagógica foi aplica-
da recentemente e em comparação com as 
turmas anteriores os alunos tem manifesta-
do maior engajamento nas aulas. Os alunos 
modificaram sua postura inicial com relação 
ao conteúdo da cor, compreendendo a com-
plexidade do tema.
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Uso de aplicativos no ensino da matemática 
aplicada: O programa MATLAB

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Ricardo Luis Chaves Feijó

 

O ensaio mostra a experiência do docente 
em sala de aula com o uso do programa 

MATLAB e do aplicativo associado SIMULINK 
no ensino de matemática aplicada em dis-
ciplinas de graduação e de pós-graduação. 
O quadro negro com giz (e a lousa branca 
com pincel atômico) continuam ferramentas 
essenciais no ensino da matemática aplica-
da, contudo o docente tem experimentado 
a complementação com o desenvolvimento 
de rotinas computacionais e uso de diagra-
mas executáveis. Em especial, o ensaio narra 
e detalha a aplicação dessas poderosas téc-

nicas informáticas no ensino de equações di-
ferencias e a diferenças, com grande escopo 
de aplicações. O ensaio pretende estimular 
a adoção da técnica entre os professores de 
matemática aplicada, cálculo, álgebra linear 
etc. Ao cabo, conclui-se que tais aplicativos 
são úteis não apenas como ferramenta pro-
fissional mas como recurso didático e peda-
gógico no ensino da matemática aplicada.

Palavras-chave: Matemática. Ensino. Com-
putador
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Uso de métodos, técnicas e ferramentas de 
Design Thinking no ensino de projeto em design 
e potencial de aplicação para resolução de 

problemas complexos
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Cristiane Aun Bertoldi e Marcelo Slva Oliveira
 

E ste trabalho parte da experiência de uma 
disciplina obrigatória de projeto para o 

terceiro ano do curso de Design com o ob-
jetivo de apresentar ferramentas, técnicas e 
procedimentos próprios do campo do de-
sign encontrados nos métodos descritos no 
Design Thinking e apontar potencialidades 
de uso no ensino de graduação na solução 
de problemas complexos em outras áreas 
do conhecimento. Este estudo foi realizado 
a partir da análise de material produzido du-
rante um semestre letivo: registro fotográfi-
co de processo de projeto, relatórios e apon-
tamentos produzidos em aula, enfocando-se 
a análise das etapas de trabalho das equipes.

A disciplina Projeto de Produto V – Trans-
porte é uma disciplina obrigatória ministra-
da para o terceiro ano do curso de Design 
para aproximadamente 40 alunos. Trata-se 
de uma disciplina prática na qual os alunos 
desenvolvem projetos de produtos relacio-
nados ao transporte com propulsão huma-
na. Além do tema do transporte de produtos, 
pessoas e carga, a questão da mobilidade foi 
considerada, alinhando-se com pautas atu-
ais da realidade urbana. A proposta didática 
baseou-se no uso de técnicas e ferramentas 
presentes no Design Thinking que associa 
métodos e saberes da antropologia, psicolo-
gia e design, tem no usuário a centralidade 
das investigações e ações e ênfase na simu-
lação por modelos, protótipos e encenações. 
Selecionaram-se métodos que privilegiam 
recursos visuais e diagramáticos para orga-

nizar conteúdos, indicar encaminhamentos, 
auxiliar o raciocínio de projeto e promover a 
geração de ideias originais e adequadas ao 
problema posto.

Os métodos empregados eram devida-
mente enunciados e explicados em relação 
aos objetivos, maneira de empregar, o por-
quê de emprega-los e em qual momento 
do projeto. Foram utilizadas ferramentas e 
técnicas presentes em kits de cartas desen-
volvidos pela IDEO e pela DSK, pautados no 
método do Design Thinking, além daquelas 
descritas em livros de metodologia de pro-
jeto. 

Uma das grandes mudanças de encami-
nhamento de projeto percebidas foi a adap-
tação do método data wall, presente no kit 
Co-Creaion Cards da DSK. Na técnica data-
-wall o projeto em andamento é fixado em 
uma parede, contendo os passos, os resul-
tados de métodos empregados. A exposição 
de material produzido e sua visualização em 
paralelo, simultaneamente favorece a per-
cepção do andamento do projeto, faz com 
que se verifique a coerência no encadea-
mento das ações, auxilie o grupo a não per-
der o rumo. Mais importante, a visualização 
do processo de projeto, através dos méto-
dos empregados, dos esboços e diagramas 
ideativos, etc, favorecem a descoberta de 
novas e originais relações que não podem 
ser percebidas quando se conta apenas com 
a memória e registros textuais. 

No caso da disciplina, houve adaptação 
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do data-wall: foram providenciadas extensas 
folhas de papel kraft para fixação do projeto 
em andamento, recolhimento ao término da 
aula, que ficaram à disposição do aluno du-
rante a semana quando julgavam necessário. 
Isto porque não há espaço para se deixar tra-
balhos em andamento. A cada aula os alunos 
precisam recolher e guardar tudo e retornar 
na aula seguinte com o mínimo material que 
julgarem necessário e que consigam carre-
gar. Isto provoca interrupção do processo de 
geração de ideias e de tomada de decisão, 
perda de dados e descontinuidade do racio-
cínio projetual, revelando perda de eficiên-
cia. Este procedimento adotado tornou as 
aulas mais produtivas e dinâmicas.

O enfoque principal da disciplina está na 
detecção de situações-problema de trans-
porte que possam ser resolvidas por produ-
tos que melhorem a qualidade de vida dos 
seus usuários. A escolha do tema para de-
senvolvimento do projeto ficou a cargo dos 
grupos de alunos que foram a campo para 
sensibilização a problemas decorrente de 
transporte e mobilidade. O requisito mínimo 
para o aceite do tema proposto era o aces-
so ao usuário para realização de atividades 
de coleta e análise de dados e validação de 
propostas. 

Os temas trabalhados por eles abrange-
ram produtos para transporte de botijões de 
gás, de entulho de obras, para transporte de 
soro e de cilindro de oxigênio em ambiente 
hospitalar por pacientes, transporte de ma-
terial reciclável por catadores, até transporte 
de mercadorias em supermercados, para di-
ferentes tipos de usuários. 

Em relação aos métodos e ferramentas 
empregados para coleta, análise de dados, 
geração de alternativas, simulação e verifica-
ção, seleção utilizaram-se: observação não 
participativa, entrevista, análise de tarefa, 

análise paramétrica, análise da função, pai-
nel tendências, diagrama de forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças, storytelling, 
mapa de empatia, jornada do usuário, per-
sona, sketches, modelos físicos (protótipos) 
para estudo volumétrico e estrutural e de 
aparência. 

O emprego destes procedimentos em mo-
mentos específicos, a ênfase na declaração 
da justificativa e dos objetivos destas técni-
cas e ferramentas, a recorrente aproximação 
com o usuário durante o desenvolvimento 
do projeto, a simulação por protótipos, so-
mada à capacidade de visualização de dados 
levantados, da documentação da tomada de 
decisões promoveram a percepção da evo-
lução do projeto, o encadeamento das ações 
e o controle do processo por parte dos alu-
nos. A capacidade de resolução de proble-
mas complexos a partir de uso de estratégias 
elencadas e a percepção de controle do pro-
cesso apontam ser promissores para uso em 
outras áreas do conhecimento.

BAXTER, Mike. Projeto de produto: Guia 
prático para o desenvolvimento de novos 
produtos. São Paulo: Blücher, 1998 e 2000.

CUREDALE, R. Design Thinking. Process & 
Methods. 3rd ed. Topanga: Design Commu-
nity College, 2016.

FRIIS, S.K. Co-Creation Cards. Købenjaven: 
U Press, 2015

HANINGTON, Bruce e MARTIN, Bella. Uni-
versal methods of design: 100 Ways to rese-
arch complex problems, develop innovative 
ideas, and design effective solutions. Beverly: 
Rockport, 2012.

IDEO. Ideo method cards: 51 ways to ins-
pire design. Richmond: William Stout, 2003.
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Teoria e Prática para superar a dificuldade de 
aprendizado de Circuitos Elétricos no curso de 

Engenharia Elétrica
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Leopoldo Rideki Yoshioka, Elisabete Galeazzo e Thomas Palmeira Ferraz
 

1) Objetivo

O presente trabalho apresenta os resulta-
dos que foram alcançados com o ofe-

recimento de disciplinas de laboratório con-
comitantemente com as disciplinas de teoria 
relacionadas com Circuitos Elétricos. 

2) Descrição do Projeto
A teoria de circuitos elétricos constitui uma 

das pedras fundamentais do curso de Enge-
nharia Elétrica. As disciplinas teóricas de cir-
cuitos elétricos são ministradas no terceiro e 
no quarto semestre da graduação. Um dos 
aspectos de constante preocupação é o ele-
vado índice de reprovação, cerca de 35% ao 
longo da última década. Embora os efeitos 
elétricos sejam fáceis de perceber no dia a dia, 
como a iluminação elétrica e o acionamento 
de motores elétricos, os princípios associados 
aos fenômenos elétricos tais como corrente, 
frequência e reatância, entre outros, são di-
fíceis de serem assimilados pelos estudantes 
nos primeiros anos do curso [1]. Diante des-
te cenário, a partir da nova estrutura curricu-
lar (EC3) dos cursos de Engenharia da Escola 
Politécnica, iniciada em 2014, foram imple-
mentadas novas disciplinas de cunho experi-
mental na Engenharia Elétrica: Laboratório de 
Circuitos Elétricos (PSI3212) e Laboratório de 
Instrumentação Elétrica (PSI3214). Essas dis-
ciplinas são oferecidas concomitantemente 
com as disciplinas de teoria de circuitos. 

3) Metodologia
A disciplina PSI3212 consiste de 10 experi-

ências, um projeto e duas provas práticas. A 
disciplina PSI3214 consiste de 5 experiências, 
um projeto e uma prova prática. As apostilas 
didáticas de cada experiência são disponibi-
lizadas no e-Disciplinas na semana anterior 
à sua realização. Um teste pré-laboratório é 
disponibilizado no dia anterior à aula a fim 
de estimular a leitura prévia do material di-
dático. Na mesma plataforma, para cada ex-
periência são disponibilizados vídeos curtos 
sobre tópicos específicos de instrumentação 
ou relacionados a conceitos a serem tratados 
no laboratório. Em cada aula experimental, 
a atividade inicia-se com uma aula exposi-
tiva de 40 minutos seguida de práticas de 
laboratório, com duração de três horas. O 
projeto, realizado ao longo do semestre, é 
dividido em três etapas intermediárias e uma 
apresentação final. A sincronização dos ex-
perimentos com as aulas teóricas é funda-
mental, e o ideal é o aluno ter visto o assunto 
a ser tratado no laboratório previamente na 
aula de teoria. Além dos experimentos ofere-
cidos no laboratório didático, os alunos rea-
lizam um projeto extraclasse, onde colocam 
a “mão na massa” para desenvolverem um 
equipamento eletrônico com utilidade prá-
tica. No primeiro semestre os alunos elabo-
ram um multímetro digital usando um mi-
crocontrolador. Já na disciplina seguinte há 
três opções de temas, tornando a atividade 
de projeto mais flexível em relação ao pro-
blema a ser abordado, assim como a solução 
tecnológica a ser adotada. As duas discipli-
nas disponibilizam para os alunos um siste-
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ma de desenvolvimento (kit freedom KL25Z), 
porém os alunos podem escolher outras pla-
taformas como Arduino, Raspberry-Pi e Bea-
gleBone. Diversos materiais de apoio para a 
realização dos projetos são disponibilizados 
aos alunos incluindo tutoriais sobre desen-
volvimento utilizando microcontroladores 
e simuladores de circuitos. São oferecidos 
apoio técnico através de monitoria e serviços 
OpenLab (disponibilização do laboratório di-
dático para atividades extraclasse em horá-
rios previamente agendados). Os melhores 
projetos são premiados com certificados. 

4) Resultados
As duas disciplinas experimentais foram 

implantadas em 2015, encontrando-se atu-
almente no terceiro ano de realização. Des-
de o início buscou-se obter o retorno dos 
alunos e dos professores que ministram as 
disciplinas quanto aos seguintes aspectos: 
qualidade do material didático (apostilas de 
introdução teórica, guia experimental e ma-
teriais de apoio), grau de dificuldade, tempo 
de execução dos experimentos, esforços ex-
traclasse e resultado do aprendizado. Foram 
realizadas enquetes de avaliação pela coor-
denação das disciplinas através do Google 
Forms, assim como foram realizados Con-
selhos de Classe e Workshops de avaliação, 
com participação de professores e represen-
tantes dos alunos. Enquetes adicionais tam-
bém foram realizadas pelos próprios alunos 
para avaliação das disciplinas. Os resultados 
das avaliações apontaram diversos aspectos 
positivos, mas também identificam necessi-
dade de revisão e de aperfeiçoamentos em 
casos específicos. O OpenLab foi uma inicia-
tiva que decorreu da demanda dos alunos 
para utilizarem o laboratório didático nos 

períodos em que não houvessem aulas. Nos 
OpenLabs os alunos aproveitaram a oportu-
nidade para realizarem atividades de projeto, 
reposição de experimentos ou para prepara-
rem-se para prova prática. O teste pré-labo-
ratório mostrou-se eficaz, pois houve parti-
cipação massiva dos alunos, possivelmente 
motivados pelo bônus na nota, mas que re-
sultaram numa melhor preparação para os 
experimentos. As disciplinas também têm 
sido muito bem avaliadas nos meios institu-
cionais de acompanhamento. Para 70% dos 
alunos o material didático foi considerado 
bom ou muito bom. Já quanto ao aprendiza-
do, foi considerado bom ou muito bom para 
77% dos alunos. Nos conselhos de classe as 
disciplinas também foram bem avaliadas de 
maneira geral, sendo apontadas como mo-
delo a ser seguido por outras disciplinas em 
diversos aspectos. No curso de teoria de Cir-
cuitos Elétricos I notou-se uma tendência de 
melhor aproveitamento, com aprovação mé-
dia em torno de 73% a partir da implantação 
desse novo sistema. Por fim, ressalta-se que 
por meio das novas disciplinas experimen-
tais aplicadas nos dois semestres do segun-
do ano da graduação, os alunos totalizam 
mais de 80 horas de atividades de laborató-
rio que resultaram em um avanço educacio-
nal significativo, conforme destacado neste 
documento.

 
[1] Breno Drose Neto, Aprendizagem de 

conceitos físicos relacionados com circuitos 
elétricos em regime de corrente alternada 
com uso da placa Arduino, Dissertação de 
Mestrado, UFRS, 2013.

Palavras-chave: laboratório. circuitos elé-
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Uma experiência em curso introdutório de 
Engenharia usando método baseado em atitude-

habilidade-conhecimento
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

José Reinaldo Silva, Marcos Ribeiro Pereira Barretto, Fabricio Junqueira e Paulo Eigi Miyagi
 

D esde os últimos 20 anos do século pas-
sado a Engenharia passa por um pro-

cesso de re-configuração, onde campos no 
passado bastante consolidados passaram a 
se dividir segundo as diversas aplicações, ao 
mesmo tempo em que novas áreas surgiram 
fundindo sub-áreas da Engenharia de forma 
multidisciplinar. 

Ainda assim, os métodos de ensino conti-
nuaram, em geral, os mesmos que eram usa-
dos quando a Engenharia se dividia nas gran-
des áreas civil, elétrica, mecânica e quimica, 
sempre baseados no aprofundamento teóri-
co gradual ou em pequenas variações desta 
estratégia. O resultado é que, na realidade 
brasileira tínhamos um número crescente de 
alunos que não tinham certeza do curso que 
deveriam seguir, e um consequente número 
de pedidos de transferência e abandonos.

Uma das razões, levantadas neste trabalho, 
é que os cursos introdutórios eram inseridos 
somente no segundo ou terceiro ano, e que 
mesmo nesse caso não passavam ao aluno 
uma visão completa da atividade do enge-
nheiro daquela modalidade, exceto pelo ba-
ckground que deveria adquirir, secundado 
por atividades práticas de laboratório igual-
mente ligadas à teoria. 

Depois de implementar 3 grandes mudan-
ças curriculares (EC-1, EC-2 e recentemente 
a EC-3) a Escola Politécnica abriu as portas 
para outras visões deste problema, inserindo 
um curso introdutório no primeiro semestre, 
com o intuito de deixar claro ao recém-in-
gresso o que é Engenharia e as característi-

cas diretas do curso de Engenharia pelo qual 
optou. A disciplina PNV2100, ministrada para 
todos os alunos ingressos foi a marca da EC-
2, e mudou drasticamente este quadro, em-
bora ainda tivesse uma base centralizada.

Na EC-3 foram introduzidos cursos que 
seguiam na mesma direção, mas sendo es-
pecíficos para alguns cursos (especialmente 
para os cursos interdisciplinares) iam além da 
classificação de área para introduzir também 
as características básicas de cada curso. Fi-
cou claro então a necessidade de tratar mais 
do que a base de conhecimento, mesmo 
porque em uma única disciplina do primei-
ro ano era quase impossível ir além de uma 
visão superficial do conteúdo programático 
do curso inteiro. Aspectos como o desenvol-
vimento de habilidades e o tratamento das 
atitudes esperadas de um profissional da 
área de Mecatrônica passaram a ocupar um 
lugar de destaque, ao lado do conteúdo pro-
gramático e a se mostrarem tão ou mais efi-
cientes em um curso introdutório. Esta com-
binação atitude-habilidade-conhecimento, 
foi proposta como a combinação essencial 
em profissões tecnológicas pelo Accredita-
tion Board dos Estados Unidos, e também 
como essencial na formação de profissionais 
pela NASA.

O desafio passou a ser então como im-
plementar um curso com estas característi-
cas dado que nenhum dos professores tinha 
esta experiência (o conhecimento sempre 
pode ser adquirido pelo estudo de artigos 
e livros). 
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A modelagem deste curso, agora na sua 
quarta edição, passou por vencer algumas 
barreiras canônicas como a existência de um 
único professor gerando uma relação profes-
sor/aluno de 1/60, o que tornaria absoluta-
mente inviável os objetivos traçados. Por ou-
tro lado é preciso levar em conta os custos, 
e foi proposto uma relação 4/60 ou 1/15. Em 
seguidas as atividades foram escalonadas de 
forma crescente baseadas na combinação 
A-H (atitude-habilidade) ficando a transfe-
rência de conhecimento em segundo plano, 
e, com a continuidade invertendo a relação 
para trazer a transferência de conhecimen-
to para o primeiro plano. Assim, evita-se o 
tratamento técnico enciclopédico e hermé-
tico onde o estudante ouve frases inteiras 
em jargão que não capaz de entender, es-
pecialmente neste momento. Por outro lado, 
a abordagem a um tema bastante delicado 
para toda a Engenharia e especialmente para 
a Mecatrônica: a abordagem sistêmica para 
projetos inovadores, não se faria, especial-
mente no inicio do curso por definições e 
frases feitas. No caso da disciplina PMR3100 
esta abordagem é feita de forma bastante 
informal (como aliás toda a disciplina) e gra-
dativa, até o momento (um bloco de 3 aulas) 

onde as equipes de alunos são desafiados a 
conceber, modelar, desenhar e fabricar um 
“produto” de papelão, reproduzindo todas 
as fases essenciais de um processo de pro-
dução (mesmo que ainda não automatiza-
do). 

Os resultados se refletem na postura re-
ceptiva dos alunos, na frequência assídua às 
aulas (sem a necessidade de ameaças e pu-
nições) e finalmente, na avaliação semestral 
que nos últimos anos (2014, 2015, 2016) este 
sempre acima de 90% de satisfação. Mais 
gratificante ainda é ver - embora não seja 
possível traduzir isso em números - a efe-
tiva aplicação dos conceitos nos cursos do 
semestre seguinte e do segundo ano. Será 
ainda um desafio ver a primeira turma for-
mada que teve o curso neste novo formato.

Apresentamos neste trabalho a estrutu-
ra do curso, a modelagem e dosagem dos 
atributos básicos atitude-habilidade-conhe-
cimento ao longo do curso e um breve his-
tórico destes últimos quatro anos.

Palavras-chave: curso multidisciplinar. 
método atitude-habilidade-conhecimento. 
aprendizado individual
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A perspectiva de professores universitários 
sobre a produção de vídeos na formação do 

enfermeiro licenciado
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Wanderlei Abadio de Oliveira, Neire Aparecida Machado Scarpini, Luciane Sá de Andrade, Marlene 
Fagundes Carvalho Gonçalves, Simone Saltareli e Marta Angélica Iossi Silva

 

Introdução

E sse trabalho objetiva relatar a experiên-
cia de professores universitários sobre a 

produção de vídeos como uma ferramenta 
pedagógica para explorar as percepções e 
o envolvimento de estudantes na conclusão 
de duas disciplinas de graduação do curso 
de Licenciatura em Enfermagem da Esco-
la de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo (EERP/USP). A abordagem das tecno-
logias como recurso didático é tema conver-
gente à compreensão de que a sociedade 
atual é tecnológica/digital e coloca estudan-
tes e professores diante de desafios que têm 
transformado a educação e os processos for-
mativos no ensino superior. Os professores 
deixaram de ser considerados transmissores 
do conhecimento e são encorajados a criar 
outras situações de aprendizagem centradas 
nos estudantes e em suas novas formas de 
aprender (Becker, 2012), ao passo que os es-
tudantes, inseridos num contexto tecnológi-
co e digital, são implicados em seu processo 
de aprendizagem (Hautrive & Vieira, 2016). 

 
Método

Trata-se de um relato de experiência de 
professores universitários que analisaram ví-
deos produzidos por estudantes da gradua-
ção do curso de Licenciatura e Enfermagem 
EERP/USP, após um ano cursando 2 disci-
plinas de promoção da saúde na educação 
básica. Em sua maioria, os vídeos eram com-
postos por fotos, trilha sonora e duravam em 
torno de 5 minutos. A reflexão crítica pelos 

professores universitários sobre os vídeos 
foi facilitada por meio de um roteiro que ex-
plorava questões pedagógicas (conteúdos 
teóricos e práticos abordados) e estéticas 
(personagens, músicas e alegorias). A partir 
dos registros escritos dos professores sobre 
os vídeos se estabeleceu um corpus que foi 
analisado de acordo com a análise de con-
teúdo (Bardin, 2011), e foram identificadas 
três categorias temáticas: 1) Expressão de 
formas de pensar dos estudantes; 2) Exposi-
ção de processos de grupo; e 3) Valorização 
do contexto prático. A participação dos pro-
fessores universitários foi voluntária e todos 
contribuíram com a elaboração das reflexões 
apresentadas nesse relato. Todas as questões 
éticas foram observadas.

 
Resultados e Discussão

 
Categoria temática 1: Expressão de formas 
de pensar dos estudantes

Os vídeos produzidos pelos estudantes re-
gistraram, sintetizaram e demonstraram um 
processo de avaliação retrospectiva sobre a 
formação no âmbito das disciplinas de gra-
duação. Esteticamente, os vídeos eram cria-
tivos e possuíam imagens e músicas adequa-
das, oferecendo mensagens sobre o papel 
da educação, da infância e do processo for-
mativo dos estudantes universitários. Infere-
-se que o processo de formação no ensino 
superior é beneficiado quando se incluem 
novas tecnologias nas propostas pedagógi-
cas dos cursos universitários, uma vez que 
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professores e alunos estão em constantes 
movimentos de reflexão não apenas sobre 
conteúdos, mas sobre seus significados e 
formas de expressão (Zabalza, 2007).

 
Categoria temática 2: Exposição de processos 
de grupo

A forma como os estudantes organizaram 
os vídeos expuseram diferenças de grupo e 
os aspectos que cada grupo de estudantes 
da graduação enfatizou (o planejamento, a 
preparação ou a execução de atividades de 
promoção de saúde na educação básica, 
o impacto e opinião dos participantes, por 
exemplo). Os vídeos também revelaram que 
as atividades desempenhadas pelos estu-
dantes no cenário prático foram tradicionais, 
em alguns casos, e outras mais participativas 
ou ativas. Percebe-se a partir dos vídeos que 
houve uma apropriação grupal diferente de 
cada etapa percorrida nas disciplinas de gra-
duação, demonstrando que conhecimentos 
teóricos e procedimentais foram construídos 
em alguma medida. Os vídeos, ainda, pos-
suíam lógicas e técnicas diferentes em sua 
produção, revelando as particularidades de 
cada grupo de estudantes da graduação e 
como cada momento nas disciplinas foi re-
presentativo ou significativo para a formação 
(cognição e metacognição) (Becker, 2001).

 
Categoria temática 3: Valorização do con-
texto prático 

Os vídeos foram organizados de acordo 
com percepções dos estudantes sobre o de-
senvolvimento da disciplina. Destacou-se a 
execução de atividades no contexto prático, 
bem como seus personagens (estudantes 
da educação básica e equipes das escolas). 
Essa opção por focalizar as atividades práti-
cas nos vídeos reflete uma escolha estética 
ao considerarmos que esse tipo de atividade 

oferece maior apelo audiovisual. Além disso, 
o foco dos vídeos se ateve ao objetivo geral 
da disciplina refletindo ações de educação 
em saúde enquanto uma vertente da pro-
moção da saúde na escola, com estudantes 
da educação básica.

 
Conclusão

Ao atingir seu objetivo, esse estudo reve-
lou um movimento de transformação dos re-
gistros, imagens e sons em informação ob-
jetiva sobre o processo formativo no ensino 
superior na área da saúde. Nesse sentido, ob-
servou-se que para uma geração com gran-
des habilidades digitais, como os estudantes 
universitários da atualidade, a produção dos 
vídeos se configurou como mediadora entre 
conteúdos teóricos e as exigências da prática 
profissional do enfermeiro licenciado, bem 
como demonstrou o processo de ressigni-
ficação de aprendizados e conhecimentos 
que foram considerados como pertinentes 
para a formação.
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Objetivo

D escrever a construção e aplicação de 
checklists informatizados em dispositi-

vos móveis na avaliação de cenários de simu-
lação clínica desenvolvidos dentro de uma 
plataforma web responsiva com feedback 
imediato da avaliação da sequência de itens 
padronizados com resultados obtidos apre-
sentados em tabelas e gráficos. 

Descrição do projeto
A simulação como metodologia de ensino 

transferiu a centralidade do processo de ensi-
no aprendizagem para o estudante, e permi-
tiu o treinamento e avaliação de habilidades e 
competências em cenários clínicos planejados 
num ambiente controlado, onde os estudantes 
podem discutir, refletir e retreinar, promovendo 
maior segurança no aprendizado e correção 
das inadequações. Em cada cenário simulado, 
os estudantes desempenham ações distintas, 
onde podem ser demonstradas as competên-
cias necessárias ao adequado cumprimento da 
assistência prestada aos pacientes simulados. 
Durante a avaliação destes cenários, os estu-
dantes realizam as tarefas solicitadas num tem-
po pré determinado observados por, no míni-
mo um avaliador empregando um instrumento 
de registro padronizado (checklist), geralmente 
em papel. Nesse checklist há uma série de itens 
que descrevem ações sequenciais dos domí-

nios cognitivo, psicomotor e atitudinal em dife-
rentes combinações que espera-se que sejam 
demonstradas pelos estudantes em diferentes 
níveis de desempenho (adequado, parcialmen-
te adequado, inadequado ou não realizado) ob-
servadas pelos professores que registram esta 
avaliação. Com a informatização dos checklists 
pretende-se o registro em tempo real dos itens 
avaliados nos cenários simulados, possibilitan-
do apresentar os resultados logo após sua con-
clusão, permitindo feedback imediato. 

Metodologia
A informatização dos checklists seguiu o 

mesmo modelo dos itens sequenciais da for-
ma impressa que são utilizados nos cursos de 
enfermagem e medicina, sendo mantidas suas 
características e propriedades psicométricas. 
Baseado no modelo MVC, o desenvolvimento 
da aplicação utilizou o framework Codeigni-
ter para aplicações PHP na camada back end, 
e o framework Bootstrap na camada front end. 
Após sua codificação, o módulo foi integrado 
a plataforma digital previamente desenvolvida, 
onde foi utilizado blended learning com sala 
de aula invertida e disponibilizados materiais 
de estudo, pré e pós-teste com uso de vídeos 
gravados sobre tópicos do atendimento aos 
pacientes traumatizados para 16 estudantes do 
5º ano da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, a fim de possibilitar maior preparo pré-
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vio para a aula prática simulada presencial. Os 
dois cenários clínicos desenvolvidos em labo-
ratório de simulação envolveu o atendimento 
a um paciente grave após queda de moto em 
via pública, inicialmente levado para unidade de 
pronto atendimento (UPA) e, posteriormente 
necessitou de transferência para pronto socor-
ro de hospital de referência, foram aplicados a 
dois grupos de 8 estudantes com duas horas 
de discussão cada. Foi utilizada a simulação 
cênica com um dos estudantes no papel do 
paciente simulado (técnica do role play). Dois 
outros estudantes foram voluntários para atu-
arem como médicos nos cenários de prática da 
UPA e do hospital com respectivos diferentes 
recursos humanos, diagnósticos e terapêuti-
cos à disposição, e os demais cinco estudantes 
atuaram como avaliadores utilizando tablet ou 
o próprio smartphone conectados ao módulo 
de avaliação da plataforma digital onde estava 
o checklist informatizado a ser utilizado. Ao tér-
mino de cada cenário simulado foi realizado o 
debriefing e a apresentação dos resultados dos 
estudantes avaliadores, que foram projetados e 
discutidos juntamente com o professor. 

Resultados
A informatização dos checklists permitiu 

maior flexibilidade nas estratégias de ensino 
por meio discussões das várias fases do aten-
dimento dos cenários simulados e a possibili-
dade dos estudantes vivenciarem o papel de 
avaliador com os problemas que envolvem 
a variabilidade de percepções e dificuldades 
de uniformização do desempenho esperado 
dentro do mesmo cenário simulado. Permitiu 
identificar pontos controversos da atuação dos 
estudantes voluntários relatados durante o de-
briefing, mostrando contradições na execução 
de determinadas tarefas, diferentes visões na 
forma de agir durante determinados momentos 
do atendimento simulado e a possibilidade de 
melhores práticas em alguns procedimentos. As 
informações obtidas nos resultados do checklist 

informatizado permitiram, além de avaliar dife-
rentes competências que podem ser agrupadas 
por tipos devido às semelhanças ou diferenças, 
realizar também uma análise visual da perfor-
mance global do estudante no desempenho. 
Esses dados podem auxiliar estudantes e pro-
fessores na identificação das competências de 
maior facilidade ou dificuldade no desempenho 
individual e permitir intervenções personaliza-
das para se atingir melhores resultados em ce-
nários simulados no futuro. 

Conclusões
A informatização dos checklists permite a uti-

lização de uma série de estratégias de ensino e 
avaliação com flexibilização das práticas atuais 
envolvendo estudantes e professores. A possibi-
lidade de feedback imediato dos resultados da 
avaliação da sequência de itens dos checklists 
em tabelas e gráficos facilitam a visualização 
global do desempenho, bem como a avaliação 
de diferentes grupos de competências específi-
cas em variados cenários simulados, o que per-
mite ao estudante identificar suas fortalezas e as 
lacunas de desempenho.
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1. Introdução 

No ciclo básico da Escola Politécnica da 
USP (Poli-USP), é comum o ofere-

cimento de disciplinas para 200 ou mais 
alunos. Pelo número de turmas, de profes-
sores e de alunos envolvidos, essas discipli-
nas apresentam alguns desafios para a coor-
denação, principalmente para (i) a criação de 
provas em grau de dificuldade similar e (ii) a 
padronização da correção [2].

O uso de ferramentas de correção au-
tomática, como o Auto Multiple Choice 
(AMC) [1], ajuda a tratar desses desafios. 
Como apresentado no relato de experiência 
em PCS 3110 - Algoritmos e Estrutura de Dados 
para Engenharia Elétrica [2], o uso dessa ferra-
menta possibilitou a diminuição do trabalho 
do coordenador e de problemas relacionados 
à revisão de provas. Apesar do resultado posi-
tivo na visão dos professores, não se analisou a 
opinião dos alunos. Com isso, o objetivo deste 
trabalho é analisar a satisfação dos alunos com 
a correção automática. Para isso foi elaborado 
um questionário para avaliar a satisfação dos 
alunos em receberem a prova corrigida digi-
talizada, sua motivação para revisões presen-
ciais, e vantagens e desvantagens da correção 
automática. Este questionário foi aplicado aos 
alunos de PCS 3110 em 2016, e os resultados 
são apresentados aqui. 

 
2. Ferramenta

O AMC é uma ferramenta open source 

para correção automática, que identifica 
marcações em avaliações. A avaliação, que 
pode ser dissertativa, teste ou mista, deve 
ser gerada a partir de um arquivo LaTeX.

De forma geral, a geração e correção 
de prova usando AMC pode ser resumida 
em poucos passos. A partir da prova escri-
ta em LaTeX, a ferramenta gera em arquivo 
PDF várias versões distintas de provas, com 
questões e alternativas aleatoriamente orde-
nadas. As provas são impressas e aplicadas. 
Após a correção das questões dissertativas, 
se for o caso, as provas são escaneadas em 
formato PDF. A ferramenta lê os arquivos 
PDF, identifica as marcações de respostas, 
corrige automaticamente os testes e anota a 
pontuação atribuída pelo docente referente 
às questões escritas, gerando uma planilha 
com as notas discriminadas por questão. Ao 
final são enviados aos alunos, por e-mail, as 
provas escaneadas com as marcações corri-
gidas e discriminadas. 

 
3. Metodologia

Para medir a satisfação dos alunos com a 
correção automática, foi elaborado um ques-
tionário com quatro questões. A primeira 
questão foi: “Como você avalia sua satisfação 
em receber a prova corrigida por e-mail?”, 
com possibilidade de resposta “Muito Ruim”, 
“Ruim”, “Regular”, “Bom” e “Muito Bom”. A 
segunda questão foi: “Considerando que 
você recebeu sua prova corrigida por e-mail, 
como você avalia seu grau de motivação 
para ir à revisão presencial da prova?”, com 
possibilidade de resposta “Baixo”, “Regu-
lar”, “Médio”, “Alto” e “Muito Alto”. Ambas as 
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questões permitiam apenas uma resposta. 
As duas questões seguintes permitiam a es-
colha de mais de uma opção, e ainda havia 
um espaço para que o aluno escrevesse uma 
outra resposta. A terceira questão pergunta-
va “Quais as vantagens de fazer provas que 
serão corrigidas automaticamente?” com 
possibilidade de respostas: “acesso prático à 
nota”, “acesso prático aos erros cometidos”, 
“rapidez na correção”, “facilidade de verificar 
possíveis erros de correção”. Já a última per-
guntava as desvantagens, dando as possibil-
idades: “ter que preencher os boxes”, “a pro-
va ocupar espaço da minha caixa postal” e “a 
correção não reconhecer marcações feitas”. 
O questionário foi aplicado às quatro turmas 
da disciplina PCS3110, na última semana de 
aula da disciplina em 2016.

 
4. Resultados

O questionário obteve 138 respostas de 
alunos de Engenharia Elétrica. Sobre a sat-
isfação dos alunos em receberem a prova 
por e-mail, 62% acharam muito bom e 25% 
acharam bom, com apenas 4% achando 
muito ruim e 1% ruim.

Sobre a motivação dos alunos irem à re-
visão presencial da prova, mesmo com a 
prova corrigida enviada por e-mail, 31% con-
sideraram baixa, 18% regular e 36% acharam 
média, havendo pouca motivação alta (11% 
consideraram alto, 4% muito alto). 

Quanto às vantagens da correção au-
tomática, 85% gostaram do acesso prático à 
nota, 67% da rapidez na correção, 57% do 
acesso prático aos erros cometidos e 50% da 
facilidade de verificar possíveis erros na cor-
reção. Para os pontos negativos, 45% con-
sideraram a correção não reconhecer algu-
mas marcações feitas, 25% o preenchimento 
das caixas, 12% a correção binária (resposta 
comum no campo “Outros”) e apenas 2% so-

bre a prova ocupar espaço na caixa postal do 
aluno.

 
5. Conclusão

As respostas indicam que a maioria dos 
alunos ficou satisfeita com a correção au-
tomática, havendo poucos pareceres nega-
tivos. Aliando essas respostas aos benefícios 
de uso na visão do professor [2], há indícios 
de que a ferramenta satisfaz as principais 
partes envolvidas no processo. 

As vantagens mais nítidas, na visão do alu-
no, são o acesso prático à nota, a rapidez na 
correção e a facilidade de verificar possíveis 
erros na correção, com ao menos metade 
dos alunos identificando esses pontos.

As desvantagens descritas referem-se ao 
não reconhecimento de marcações feitas e 
a forma de preenchimento das caixas. Essas 
desvantagens são oriundas de reclamações 
relativas ao esforço extra de se preencher 
as caixas de resposta durante a prova. Para 
tratar desses pontos, sugere-se analisar 
como diminuir o número de caixas a serem 
preenchidas e explicar melhor como deve 
ser o preenchimento.
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A análise do perfil socioeconômico dos ingressantes 
como instrumento de discussão curricular: O caso do 

Departamento de Geografia da USP
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

Eduardo Donizeti Girotto e Emerson Galvani
 

Avaliação e indicadores de aprendizagem na graduação

Introdução

Em 2015, a USP optou pela utilização 
do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU) do Ministério da Educação (MEC) para 
preencher até 20% das vagas dos seus cursos 
de graduação. Em 2016, buscando aperfeiço-
ar este processo, o Departamento de Geo-
grafia da USP (DG-USP) decidiu pela desti-
nação de 51 vagas (24 para o Diurno e 27 
para o noturno) para o SISU. Todas as vagas 
foram destinadas para estudantes de escolas 
públicas, sendo 75% destas para candidatos 
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, 
com nota mínima de 450 pontos em ambos 
os casos. 

Com o intuito de acompanhar os efeitos 
destes novos critérios na mudança do perfil 
dos ingressantes no curso de Geografia, apli-
camos questionários em fevereiro e março 
de 2017, durante o momento da matrícula. 
Os dados obtidos foram confrontados com 
o perfil-socioeconômico dos estudantes do 
DG-USP, obtido a partir de questionário apli-
cado em 2016. Nos dois casos, tratam-se de 
ações desenvolvida pela Comissão de Coor-
denação de Curso (COC) Bacharelado e Li-
cenciatura que têm como principal objetivo 
construir instrumentos contínuos de coleta 
de dados que possibilitem informar os dife-
rentes sujeitos do DG-USP, criando as condi-
ções para o debate mais aprimorado acerca 
dos processos de ensino-aprendizagem na 
graduação. Trata-se de preocupação recor-
rente na literatura científica, como demons-
tram as pesquisas de Zago (2006) e Piotto e 

Alves (2011) e que apontam para a necessi-
dade crescente de articulação entre políticas 
de ingresso e permanência no ensino supe-
rior.

 
Metodologia

Os questionários foram aplicados de for-
ma presencial, durante a matrícula dos in-
gressantes e tabulados com a utilização de 
planilha de dados padrão. Foram aplicados 
170 questionários, sendo coletados 122 res-
pondidos. A partir dos dados, foi construída 
uma nota técnica analisando as impossíveis 
implicações dos mesmos para a dinâmica 
curricular do DG-USP. A nota foi apresentada 
na reunião do Conselho de Departamento e 
encaminhada, por email, para todos os es-
tudantes, professores e funcionários do DG-
-USP. Nesta análise, dois elementos foram 
destacados: os tipos de escolas nas quais os 
candidatos matriculados realizaram o Ensi-
no Médio, bem como a auto declaração ét-
nica dos mesmos, uma vez que o objetivo 
da adoção do SISU foi ampliar o acesso de 
estudantes provenientes de escola pública e 
autodeclarados pardos, pretos e indígenas 
(PPI) no total de matriculados no DG-USP. Na 
análise, estabelecemos comparação com o 
perfil dos estudantes que obtiveram o aces-
so à matrícula através da FUVEST, principal 
mecanismo de seleção aos cursos da USP até 
o presente momento.

 
Discussão dos resultados

A destinação de 100% das vagas do SISU 
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para estudantes oriundos da escola pública 
produziu o efeito desejado de ampliação 
do número de matriculados com este per-
fil no curso de geografia da USP. Com isso, 
em 2017, os estudantes oriundos de escola 
pública representam mais de 2/3 do total de 
ingressantes no departamento, o que contri-
bui na aproximação do perfil do estudante do 
DG-USP com aquele predominante no Estado 
de São Paulo, uma vez que as matrículas em 
escolas públicas no Ensino Médio represen-
tam 85% do total, segundo os dados do Cen-
so Escolar Paulista de 2014. Pelos dados obti-
dos é possível perceber que as matrículas dos 
ingressantes em 2017 ampliaram a participa-
ção de alunos e alunas oriundos de escolas 
públicas no total de matriculados no DG-USP 
em 2% em relação aos dados de 2016.

Em relação ao perfil étnico-racial, é possível 
perceber o efeito da destinação de 75% das va-
gas do SISU para estudantes autodeclarados PPI. 
Em comparação com a FUVEST, na qual predo-
minam estudantes brancos, com a adoção do 
SISU temos uma ampliação dos estudantes PPI 
que passaram, assim, a compor quase metade 
dos novos estudantes do DG-USP. Tais dados es-
tão muito próximos da composição étnica bra-
sileira apresentada na PNAD 2014. Segundos os 
dados, em 2014, 53,5% da população brasileira 
se declara Preta ou Parda e 45,5% de diz branca. 
Comparando ao perfil obtido com o questioná-
rio aplicado em 2016, é possível perceber que a 
adoção do SISU representou um acréscimo de 
5% da população autodeclarada parda e 1% da 
população autodeclarada preta no DG-USP.

Os dados nos possibilitam inferir que os 
critérios estabelecidos em 2016 para a des-
tinação das vagas do SISU no DG-USP cum-
priram o objetivo de ampliar o acesso de 
estudantes provenientes da escola pública e 
autodeclarados PPI. 

Considerações
Diante disso, é fundamental manter o mo-

nitoramento das mudanças de perfil dos es-
tudantes matriculados nos próximos anos 
como o intuito de, constantemente, fazer as 
adequações necessárias no processo seletivo 
como o objetivo de torna-lo sempre um ins-
trumento de ampliação do acesso à univer-
sidade pública, gratuita e de qualidade. Ao 
mesmo tempo, é preciso criar condições de 
acompanhamento dos estudantes para verificar 
as dificuldades que os mesmos apresentem du-
rante o seu processo de escolarização no ensino 
superior, estabelecendo vínculos fundamentais 
entre as políticas de ingresso e de permanência 
na universidade. No questionário aplicado em de 
2016, foi possível verificar que parcela significa-
tiva dos estudantes, em especial, os ingressan-
tes, apresentam dificuldades em acompanhar 
a dinâmica do curso, seja por conta da falta de 
tempo, uma vez que precisam conciliar estudo e 
trabalho, seja em decorrência de problemas na 
escolarização prévia. Em ambos casos, é necessá-
rio o reconhecimento e problematização destas 
dificuldades para que os processos de ensino-
-aprendizagem na Graduação sejam efetivamen-
te significativos para todos os sujeitos. 
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Saúde bucal e pacientes com necessidades 
especiais: percepções de graduandos em 

Odontologia da FOB-USP
Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo

Juliana Carvalho Jacomine, Rafael Ferreira, Adriana Campos Passanezi Santana, Maria Lucia Rubo de 
Rezende, Sebastião Luiz Aguiar Greghi, Carla Andreotti Damante e Mariana Schutzer Ragghianti Zangrando

 

Avaliação e indicadores de aprendizagem na graduação

Introdução

P acientes com necessidades especiais 
(PNEs) representam uma porcentagem 

significativa da população brasileira, prin-
cipalmente os pacientes com Síndrome de 
Down (SD). Entretanto, em inúmeros mo-
mentos, como no atendimento odontoló-
gico, esses pacientes são negligenciados. 
Atualmente, fica difícil delinear o perfil do 
profissional de odontologia recém-forma-
do, mas é evidente que o mesmo deva ter 
caráter generalista, ou seja, ter visão ampla 
sobre todas as especialidades. Sendo assim, 
os PNEs não podem continuar sendo margi-
nalizados, até mesmo durante a graduação.

 
Objetivo

O objetivo desse trabalho é conhecer e es-
clarecer as percepções e dificuldades encon-
tradas por graduandos de Odontologia, do 
2º ao 4º ano, com base nas experiências e 
expectativas referentes ao tratamento odon-
tológico de pacientes com SD e/ou com ou-
tras necessidades especiais.

 
Metodologia

Este estudo faz parte de um projeto maior 
e antes de ser iniciado foi submetido à apre-
ciação e aprovação (Processo nº 116/2010) 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos (CEP) da Faculdade de Odontolo-
gia de Bauru (FOB). Foi realizada a aplicação 
de um questionário aos graduandos do 2º ao 
4º ano da FOB (n=122), com questões refe-
rentes ao atendimento odontológico e suas 

percepções sobre esses pacientes como: 
“Possui algum familiar/amigo que tenha al-
guma deficiência?”, “Já atendeu algum pa-
ciente com alguma necessidade especial?”, 
“Sente-se preparado para cuidar de pacien-
tes com Síndrome de Down?”, “E com ou-
tras necessidades?”, “Como você considera 
seu preparo para atender um paciente com 
necessidade especial?”, além de um caso clí-
nico em que o aluno deveria mencionar os 
sentimentos vividos no atendimento do pa-
ciente em questão (com SD e transtorno do 
espectro autista).

 
Resultados

Diante dos dados obtidos a partir do 
questionário aplicado, diversas análises fo-
ram realizadas e entre os principais resulta-
dos encontrados estão que a maioria dos 
alunos de graduação da FOB não possui em 
seu círculo social pessoas com necessidades 
especiais. Esse fato mostra a importância de 
a faculdade proporcionar o contato dos alu-
nos com PNEs, o que muitas vezes não existe 
no dia a dia desses estudantes. Dessa forma, 
haveria uma contribuição para, inclusive, 
desmistificar diversos aspectos relacionados 
a esses pacientes. Essa importante atitude 
vem ocorrendo na FOB desde 2016 quando 
foi inserida uma disciplina optativa de Odon-
tologia para Pacientes com Necessidades Es-
peciais (OPNE). 

Outro fator percebido foi que os alunos, 
também em sua maioria, têm interesse em 
se atualizar sobre o assunto. Entretanto, uma 
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parcela inferior desses, realmente conclui tal 
interesse participando de cursos ou palestras, 
por exemplo. Essa análise gera uma reflexão: 
será que há cursos suficientes e acessíveis 
para atender essa população interessada?

Quanto à confiança, no aspecto do aluno 
sentir-se ou não preparado para o cuidado 
com pacientes com SD, percebe-se que uma 
maioria bastante significativa dos graduan-
dos, chegando a 95% dos alunos do 4º ano, 
não se sente preparada para esse atendi-
mento. Essa realidade, possivelmente, deve-
-se ao fato de que os alunos do último ano 
têm maior contato com pacientes que apre-
sentam uma maior complexidade no aten-
dimento odontológico. Consequentemente, 
maior conhecimento sobre as dificuldades, 
diferenças e cuidados necessários para se 
atender um PNE, como um paciente com SD.

Já quando se faz a mesma comparação, 
excluindo a SD e incluindo outros PNE, per-
cebe-se que uma parcela pouco maior de 
alunos do 3º e 4º ano sentem-se preparados 
para esse cuidado, enquanto que no 2º ano, 
há mais alunos que se sentem despreparados 
para o cuidado de pacientes com outras ne-
cessidades especiais, que não a SD. Avaliando 
esse preparo do próprio aluno para atender 
um PNE, nota-se que o mesmo pode ser de-
finido como “regular”. Portanto, mais ações 
devem ser realizadas afim de permitir uma 
melhor vivência e experiência para os alunos. 

Os maiores sentimentos relatados pelos 
graduandos ao atender um paciente com SD 
são insegurança e dificuldade. Já quando se 
observa os sentimentos menos frequentes 
aparece facilidade e segurança. Por outro lado, 
quando se avalia os sentimentos que a FOB 
proporciona ao atender esse mesmo pacien-
te, nota-se que o sentimento mais prevalente 
entre os alunos é o conhecimento, seguido 
por insegurança. Já quanto ao sentimento 
menos prevalente, percebe-se que facilidade 
é o que mais se repete entre os grupos.

Destaca-se que na FOB já existe uma disci-
plina optativa de OPNE (com 12 vagas e se-
leção a partir da média ponderada do aluno), 
como também conceitos sobre Psicologia, 
além de uma Clínica Integrada Infantil, a fim 
de tentar suprir e diminuir essas deficiências 
na prática do ensino sobre os PNEs.

 
Conclusão

Conclui-se, diante do exposto, que os gra-
duandos da FOB não se sentem aptos a aten-
derem PNEs, o que pode refletir a realidade do 
país, visto que o conhecimento é muitas ve-
zes negligenciado e há poucas faculdades de 
Odontologia que tem a disciplina de PNEs. Mais 
ações devem ser realizadas a fim de permitir 
uma melhor vivência e experiência para os alu-
nos, como por exemplo, a inserção da disciplina 
de OPNE com atendimento para diversos tipos 
de necessidades especiais, além de campanhas 
que disseminem a idéia e coloquem fim a pre-
conceitos existentes na sociedade atual.
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A Prova Classificatória de Ingresso nos Cursos de 
Formação Superior e as Limitações da Seleção 

pelo Mérito Acadêmico: O Caso da Each USP
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo

Humberto Miguel Garay Malpartida
 

Problemática

O acesso igualitário a educação, configu-
ra-se como um dos principais desafios 

para a promoção do desenvolvimento so-
cial. No ensino superior público brasileiro, a 
igualdade no acesso e a inclusão efetiva no 
processo formativo, ainda são deficitárias. Os 
estudantes das universidades públicas, em 
sua maioria, são oriundos de escolas particulares 
e dos estratos sociais mais favorecidos, e poucos 
provenientes de escolas públicas ou de famílias 
com baixa renda. Uma explicação possível – e 
simplista - para este fato aponta a existência de 
sérias deficiências no processo ensino-aprendi-
zagem na rede de educação publica no nível fun-
damental e médio, em comparação com a rede 
de ensino privado. Neste cenário, na Universida-
de de São Paulo (USP), como em outras univer-
sidades publicas, justifica-se a existência de uma 
prova de ingresso e seleção com alto grau de di-
ficuldade que sirva como “filtro de mérito” para 
garantir que a os alunos ingressantes, a maioria 
proveniente das escolas privadas, mantenha a 
qualidade acadêmica da maior universidade pú-
blica do Brasil. Contudo, são escassos os estudos 
que verificam a eficiência e confiabilidade desta 
seleção nas universidades publicas e nenhum es-
tudo realizado na USP. 

Objetivos
O estudo aqui apresentado pretende avaliar 

as possíveis relações da prova classificatória do 
ingresso na universidade com o rendimento 
acadêmico dos alunos durante a graduação, 
verificando a associação entre a forma de in-

gresso à universidade e o mérito acadêmico 
dos ingressantes, principal justificativa da sua 
existência como instrumento de seleção. 

Métodos
O nosso estudo teve caráter quantitativo, 

retrospectivo e documental. Para identificar as 
possíveis correlações entre a posição de ingres-
so no exame de seleção (ProvaVestibular) e o 
rendimento acadêmico dos alunos ao longo 
dos cursos de graduação, foram coletadas as 
médias ponderadas de 30 turmas (coortes) de 
alunos ingressantes nos anos 2006, 2007 e 2008 
na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo. (EACH-USP). Para 
analisar a relação entre posição de ingresso (PI) 
e a média ponderada (MP) dos 8 semestres de 
cada um dos alunos dos 10 cursos oferecidos 
pela EACH-USP, elaboramos gráficos de disper-
são e calculamos o coeficiente de correlação de 
Pearson (r), o valor de significância estatística (p) 
e o intervalo de dados com 95% de confiança 
(CI) para cada turma. Com a finalidade confir-
mar a relação entre as variáveis MP e PI foi reali-
zada também a comparação entre dois grupos: 
1) Últimos colocados (10 últimos colocados no 
vestibular) e 2) o restante da turma. O grupo 
“últimos colocados” foi proposto numa tenta-
tiva de aproximação à condição de alunos pro-
venientes de escola pública, pois estudos ante-
riores apontam que estes candidatos obtêm as 
menores notas no vestibular. 

Resultados
Não foram observadas correlações fortes 

Avaliação e indicadores de aprendizagem na graduação
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(r >0,7) em nenhuma das turmas e apenas 
correlações fracas (r > 0,3) ou moderadas (r 
> 0,5) em 20% das turmas (6/30). Por outro 
lado, quando comparamos as médias pon-
deradas dos últimos classificados na prova 
com o resto da turma de ingresso, usando o 
Teste t-Student, podemos observar que não 
existem diferenças significativas (p < 0,05) 
entre os dois grupos nos 10 cursos da esco-
la, nas três coortes de alunos (turmas) anali-
sadas. Apenas em uma única turma do ano 
2006 é possível evidenciar esta diferença. 
Quando consideramos as MPs de todos os 
cursos em cada uma das coortes de alunos, 
também não observamos diferenças estatis-
ticamente significativas. 

Conclusões
Em síntese, os nosso estudo aponta que: 1) 

Os processos de ensino-aprendizagem que 
são vivenciados pelos estudantes durante a 
sua Graduação parecem diminuir as diferen-
ças sugeridas pela classificação do vestibular, 
em relação a seu nível e capacidade cognitiva; 
2) Um processo adaptativo e de crescimento 
acadêmico pode ser independente da classi-
ficação e possivelmente da seleção feita pelo 
exame vestibular, o que justificaria em parte, 
as políticas de inclusão dos extratos social-
mente menos favorecidos na universidade 
pública; 3) Devem ser incentivadas discus-
sões sobre a validade do vestibular como um 
processo seletivo para ter acesso à formação 
superior, discutindo reflexivamente possíveis 
vieses e limitações desta prova de seleção no 
cenário das universidades públicas.
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Avaliação baseada em competências: Construção 
dos marcos de competências (Milestones) para a 
graduação e pós graduação de enfermagem em 

urgência e emergência
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Objetivo

C onstruir os marcos de competências 
(milestones) para a graduação e pós 

graduação de enfermagem em urgência e 
emergência. 

Descrição
As Diretrizes Curriculares Nacionais bra-

sileiras apresentam propostas para que to-
dos os cursos de formação em saúde de-
senvolvam as competências necessárias 
dos estudantes visando seu aprimoramento 
intelectual e autonômo para atender às ne-
cessidades dos pacientes e do sistema de 
saúde (SUS), e garantindo a segurança das 
ações e condutas tomadas por meio de uma 
assistência qualificada e confiável. A Resolu-
ção CNE/SES No 3/2001 referente as Diretri-
zes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso 
de Graduação em Enfermagem orienta a 
estruturação de projetos políticos pedagógi-
cos das Instituições de Ensino Superior com 
enfoque em uma formação mais generalista 
e humana, com percepção crítica e reflexiva 
embasada em princípios científicos visando 
o desenvolvimento de competências e habi-
lidades gerais fundamentadas nas diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), no con-
ceito da assistência em saúde e na utilização 
de metodologias ativas de ensino-aprendi-
zagem. No entanto, com mais de uma dé-
cada de sua publicação inicial e com pou-
ca avaliação a respeito da sua implantação, 
uma nova reformulação das DCNs do Curso 

de Graduação em Enfermagem encontra-se 
em curso. O estudo das competências têm 
sido bastante discutido nas últimas três dé-
cadas, contudo ainda mantém-se polissêmi-
co, conforme o autor, área e país de estudo. 
Há ainda muito conflito conceitual e falta 
de um modelo consensual para aplicação 
prática das competências no contexto do 
ensino e da avaliação dos profissionais em 
saúde, tanto daqueles em formação, quanto 
para os já formados. A revisão de literatura 
que embasou este estudo demonstra que os 
avanços em pesquisa nessa linha têm ocorri-
do pioneiramente na formação médica norte 
americana com os conceitos e utilização dos 
Milestones com o CanMEDS Framework em 
2005, o Accreditation Council for Graduate 
Medical Education (ACGME) em 2008, assim 
como nas instituições europeias Tomorrows 
Doctors do Reino Unido e o Scottish Doctor 
da Escócia que também criaram seus qua-
dros de competências gerais, cada um com 
suas particularidades, mas com um conteú-
do semelhante de competências propostas, 
com maior destaque de desenvolvimento 
e aplicabilidade especialmente na área de 
urgência e emergência. Os marcos de com-
petências (milestones) são descrições do 
comportamento e desenvolvimento dos es-
tudantes em um quadro no qual visivelmen-
te conseguimos perceber a sua evolução ao 
longo da formação e descrever as expectati-
vas progressivas para a aprendizagem e de-
sempenho esperados, apresentam as com-
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petências de uma maneira mais específica e 
clara do que os modelos tradicionais. 

Método
Estudo de construção dos marcos de com-

petências a serem desenvolvidas na forma-
ção em enfermagem para a assistência de 
pacientes adultos em situações de urgência 
na abordagem das vias aéreas (A-Airway), 
ventilação (B-Breathing) e circulação (C-Cir-
culation). Após a aprovação ética, foi reali-
zado um estudo-piloto desta construção 
dos marcos de competências, onde foram 
convidados alguns peritos para participarem 
de oficina presencial. Na oficina foi realiza-
da uma capacitação a respeito dos marcos 
de competência e, posteriormente solici-
tado aos profissionais a construção destes 
marcos para a formação de enfermeiros na 
assistência a pacientes adultos realizando a 
abordagem do algoritmo ABC para urgên-
cias traumáticas e não traumáticas. Na ofi-
cina, os peritos foram aleatoriamente dividi-
dos em três diferentes grupos, sendo cada 
um responsável por construir os marcos de 
competência específicos para abordagem 
das vias aéreas (Airway), da ventilação (Brea-
thing) e da circulação (Circulation). A seleção 
dos peritos aconteceram através da técnica 
“bola de neve” (snowball technique), onde 
para início do recrutamento foi selecionado 
um profissional (informante-chave), ao qual 
foi solicitado a gentileza de informar o nome 
e endereço eletrônico de três profissionais 
que possam atender aos critérios de inclusão 
do estudo, adaptados os critérios propostos 
Fehring (1987), para a realização do convite. 

Resultados
Em relação aos sete peritos participan-

tes, 2 (28,6%) eram do sexo masculino e 5 
(71,4%) feminino, sendo 6 (90%) enfermei-
ros e 1 (10%) médico, todos com experiência 

clínica assistencial e/ou docentes na área do 
estudo. Também participaram 3 estudantes 
de graduação do último semestre de enfer-
magem. A oficina resultou na construção de 
três tabelas de marcos de competência (A, B 
e C), com diferentes níveis para a avaliação 
de competências, de acordo com a progres-
são do estudante, sendo classificados em 
três níveis distintos: nível 1 (estudante antes 
da imersão no estágio curricular), nível 2 (es-
tudante após a imersão no estágio curricular 
– ao se formar) e nível 3 - enfermeiro já for-
mado e atuando. 

Conclusões
Os marcos de competências (milestones) 

são consistentes com os modelos mais atuais 
que enfocam a progressão natural da aqui-
sição das diversas competências e subcom-
petências necessárias à prática profissional 
confiável e segura. A discussão apresentada 
neste estudo tem a intenção de ser fonte 
pioneira e inspiradora de reflexões para a 
elaboração e o desenvolvimento de marcos 
de competências baseados no modelo ini-
cialmente proposto pelos norte-americanos 
e que também estão sendo utilizados pelos 
europeus. O uso dos marcos de competên-
cias (milestones) permite que o estudante 
visualize seu roteiro de aprendizagem e se 
conscientize da necessidade de identificação 
das lacunas de aprendizagem para atingir as 
competências necessárias em cada momen-
to da sua formação profissional. Trata-se de 
um importante instrumento norteador para 
o ensino e a avaliação para estudantes e do-
centes com critérios claros e transparentes 
visando a formação de profissionais melhor 
preparados.
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Introdução

A simulação clínica tem se destacado 
cada vez mais como metodologia de 

ensino e avaliação na formação dos estu-
dantes e capacitação dos profissionais da 
área da saúde, permitindo discutir, treinar e 
aprimorar as diferentes habilidades e com-
petências necessárias à assistência integral 
dos pacientes dentro do sistema de saúde, 
em ambientes controlados que imitam com 
fidelidade os cenários reais de prática. Nessa 
ótica, surgem estudos na área de simulação 
clínica que evidenciam a importância de se 
considerar a avaliação no processo de en-
sino aprendizagem para qualificar a prática 
clínica real e garantir maior segurança nos 
resultados obtidos e, principalmente, no que 
diz respeito a auxiliar os estudantes na cor-
reção de eventuais desvios que possam ser 
identificados. As formas mais tradicionais de 
avaliação da efetividade dessa metodologia 
têm sido realizada com base na satisfação, 
autoconfiança e motivação dos aprendizes 
por meio de instrumentos de avaliação. No 
entanto, a análise do aspecto emocional do 
aprendiz na avaliação ainda é pouco utiliza-
da e, geralmente explorada de forma subje-
tiva. As emoções são fundamentais no com-
portamento humano, influenciam em seu 
cotidiano, na tomada de decisão e no pro-
cesso de ensino aprendizagem, e sua análise 
mais profunda pode fornecer uma compre-
ensão mais abrangente da experiência e do 
aprendizado de habilidades e competências 

aplicados na simulação clínica. O estudo das 
emoções no ambiente de ensino simulado 
pode ser um caminho promissor para dire-
cionar conhecimentos, metodologias e es-
tratégias de ensino. 

Objetivo
Nesse sentido, este trabalho utiliza técni-

cas computacionais na exploração e identi-
ficação do comportamento emocional ex-
pressados pela face e diálogo nas práticas 
clínicas simuladas de estudantes da área da 
saúde. 

Metodologia
Para o desenvolvimento do estudo foram 

utilizados dois cenários clínicos simulados 
para avaliação do comportamento emo-
cional em ambas as abordagens propostas, 
pelas expressões faciais e diálogo dos es-
tudantes. Para a análise da face, em um ce-
nário para Assistência de Enfermagem ao 
paciente ascítico em desconforto respiratório, 
foi utilizado o mapeamento baseado em carac-
terísticas geométricas da face para a identifica-
ção e classificação das emoções (alegria, medo, 
neutro, raiva, surpresa e tristeza). Na atividade foi 
avaliada o mapeamento da face em pontos pré 
determinados, ou seja, durante a abordagem do 
paciente pelo estudante, queixa de dispnéia, ava-
liação clínica do paciente, episódio de vômito fé-
tido do paciente (distrator atribuído ao cenário), 
intervenção de enfermagem (oferta de oxigênio) 
e reavaliação do paciente. Para a análise do di-
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álogo foi utilizado o Tone Analyzer, abordagem 
baseada em características linguísticas no texto 
escrito que calcula o tom emocional expressado 
no diálogo, que foi utilizado em cenários de dife-
rentes complexidades e uso de distintos recursos 
humanos, diagnósticos e terapêutica no aten-
dimento interprofissional de um paciente em 
choque séptico, de foco pulmonar, atendido em 
serviços diversos da saúde (unidade de pronto 
atendimento não hospitalar, cuidados no trans-
porte de ambulância do paciente, pronto socorro 
hospitalar, unidade de terapia intensiva e comu-
nicado de óbito). Os estudos possuem autoriza-
ção ética e foi utilizado Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 

Resultados
A análise das emoções vivenciadas pelos 

estudantes durante as atividades simuladas 
demonstraram que no desenvolvimento da 
prática existe uma variedade de sentimentos 
experimentados, às vezes positivos, negati-
vos e/ou neutros que podem ou não estar 
intimamente relacionados ao processo de 
ensino aprendizagem, mas que devem ser 
considerados na performance final dos es-
tudantes. Os resultados de ambas as abor-
dagens, tanto no reconhecimento da face 
quanto na análise do diálogo, enfatizaram 
que o comportamento emocional dos es-
tudantes acompanham a complexidade dos 
cenários simulados e o agravamento das 
condições clínicas do paciente. 

Conclusão
Nas atividades simuladas, assim como na 

prática clínica real, as emoções dos profissio-
nais geralmente acompanham as mudanças 
do estado clínico dos pacientes. No ambien-
te controlado e seguro da simulação é pos-
sível capacitar os estudantes para atitudes 
colaborativas de manuseio do agravamento 
dos quadros clínicos, utilizando o raciocínio 
diagnóstico, a monitoração do paciente e a 

tomada de decisões, além de processos de 
comunicação eficazes, tanto com o pacien-
te quanto com a equipe multiprofissional 
de saúde. Tais processos podem ainda con-
tribuir para a compreensão da importância 
dos atributos específicos e inerentes a cada 
profissão.
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O mercado mundial de produtos desti-
nados aos animais de companhia, nes-

te trabalho considerados como pet, cresce 
mundialmente ano a ano. No Brasil, segundo 
colocado nesse mercado, perdendo apenas 
para os EUA, em 2015 movimentou-se algo 
em torno de R$ 17,9 bilhões. Dentre vários 
fatores, o fenômeno da humanização dos 
pets é um dos principais responsáveis pelo 
crescente aumento do mercado. O Médico 
veterinário é peça fundamental no contexto, 
ao ser o principal responsável pela sanidade 
dos animais de estimação. Uma análise na 
grade curricular das 45 Instituições de Ensi-
no Superior que oferecem cursos superiores 
em medicina veterinária no estado de São 
Paulo (CSMVs) mostra que o ensino de ad-
ministração é de enfoque generalista, porém 
mais direcionado àqueles profissionais que 
trabalharão nos segmentos voltados aos ani-
mais de produção. O estudo procurou saber 
dos coordenadores dos CSMVs como são 
disponibilizadas as disciplinas voltadas à ad-
ministração nesses CSMVs e se a base dispo-
nibilizada é suficiente para que os egressos 
consigam administrar de forma adequada 
suas carreiras e empresas, especificamente 
os profissionais médicos veterinários que 
atuam na área de pequenos animais. Do 
mesmo modo, procurou saber desses pro-
fissionais, se o conteúdo relacionado à ad-
ministração, recebido durante a graduação, 
foi útil na administração das suas empresas 
e quais as deficiências enfrentadas, também 
relacionadas à administração, nas suas vi-

das profissionais. Foram obtidas 16 respos-
tas (37,21% do universo) dos coordenadores 
dos CSMVs cuja análise concluiu que, para 
esses profissionais, o ensino de adminis-
tração é tema muito importante (70,60%), 
que o tema é tratado de forma generalista 
(58,80%) ou relacionado a animais de pro-
dução (41,20%), sendo que nenhum dos res-
pondentes atribuíram o enfoque aos animais 
de companhia. Percebeu-se que a maioria 
dos coordenadores são favoráveis à inclusão 
de novas disciplinas relacionadas à adminis-
tração, mas que mantenham o âmbito ge-
neralista. Pelo lado dos profissionais médicos 
veterinários, foram 96 respostas válidas, cuja 
análise concluiu que a percepção da maioria 
dos profissionais é que as disciplinas duran-
te a graduação eram ligadas ou relacionadas 
aos animais de produção, não havendo ci-
tação de disciplina voltada ao mercado pet. 
Para 77,20% dos profissionais, ocorreram 
dificuldades administrativas nas suas em-
presas ou carreiras e, para parte significativa 
(47,92%) a gestão contábil foi a dificuldade 
mais recorrente. Para a maioria dos profissio-
nais (62,4%), o ensino da administração foi 
totalmente insatisfatório. Pode-se perceber 
que são várias as demandas relacionadas à 
administração na vida do profissional Médi-
co veterinário e que essas demandas acabam 
sendo supridas por profissionais externos, 
havendo apenas 2,08% dos profissionais res-
pondentes que se aprimoraram em gestão 
para a resolução dos problemas encontra-
dos. Restou patente que os CSMVs dispõem 
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aos seus alunos noções básicas de adminis-
tração, seguindo as regulamentações vigen-
tes do Ministério da Educação e Cultura e 
as determinações dos órgãos legisladores. 
No entanto, mesmo que o currículo básico 
possua disciplinas administrativas sob a ótica 
generalista, o que se pôde perceber foi que, 
tal fato não parece contemplar os profissio-
nais da vertente pesquisada, talvez pela falta 
de aderência e propósitos das disciplinas do 
currículo atual. Da mesma forma, observou-
-se que a forma como tais informações são 
recebidas, ou o conteúdo de informações re-
cebidos, não estão sendo satisfatórios para 
que o Médico veterinário, que atue especifi-
camente na área pesquisada, possa diminuir 
a ocorrência de dificuldades administrati-
vas nas suas empresas ou nas suas carreiras 
profissionais. Talvez o tema administração 
deva ser incluído de forma multidisciplinar, 
uma vez que expertise, habilidades, compe-
tências e aptidões não são conferidas ape-
nas por meio de disciplinas e aulas teóricas, 
mostrando ao graduando a importância do 
tema, durante toda a formação desse. Prova-
velmente esse tipo de atitude por parte dos 
CSMVs poderia aumentar a assimilação do 
conteúdo, diminuindo a ocorrência de difi-
culdades administrativas nas suas carreiras 
profissionais. Talvez o oferecimento de disci-
plinas administrativas de forma optativa não 
seja o melhor caminho, caso os CSMVs não 
procurem mostrar a importância do tema 
aos seus alunos. Uma conjunção entre mos-
trar a importância do tema administração, 
em todas as suas nuances, com a oferta de 
disciplinas administrativas, possa ser o cami-
nho para que as informações sejam melhor 

assimiladas, melhorando o desempenho dos 
profissionais. Fica como sugestão a ser estu-
dada pelos órgãos competentes, a reestrutu-
ração curricular, sem a necessidade implícita 
da inclusão de novas disciplinas ao já exten-
so currículo da medicina veterinária e, sim, a 
composição de atividades multidisciplinares 
de modo a conferir aos estudantes as deno-
minadas soft skills. Talvez um esforço maior 
por parte dos CSMVs de interação com os 
seus egressos, possa resultar em melhoria do 
ensino e mudanças estruturais na condução 
dos cursos de medicina veterinária. Isso pela 
observação do que é trabalhado pelo mer-
cado, como os profissionais estão se saindo 
profissionalmente e potenciais feedbacks 
que possam contribuir com a melhoria dos 
futuros profissionais. As áreas comerciais das 
empresas utilizam de tais recursos em bus-
ca de melhoria constante, denominando tal 
situação de “pós-venda”.Fica como suges-
tão aos órgãos competentes, a realização de 
uma ampla pesquisa com os demais profis-
sionais da medicina veterinária, de modo a 
averiguar quanto das informações recebidas 
estão sendo, de fato, utilizadas por esses 
profissionais e qual o grau de satisfação dos 
demais profissionais com relação ao tema 
estudado. Talvez a adoção de censo anual 
pelos conselhos profissionais seja uma al-
ternativa interessante para o delineamento 
da profissão, servindo inclusive como base 
de estudos para alterações curriculares e de 
foco futuro da profissão.
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Objetivos

E ste trabalho descreve como a Comissão 
de Avaliação Permanente (CPA), subor-

dinada à Comissão de Graduação da Facul-
dade de Medicina da USP (FMUSP) cons-
trói, aplica e analisa a qualidade de provas 
semestrais dos estudantes da graduação 
médica, exigência do novo currículo vigente 
desde 2015.

 
Descrição do projeto

O novo currículo da FMUSP busca maior 
integração entre as áreas, estruturado em 
Unidades Curriculares (UC). Estas agrupam 
docentes de diferentes Disciplinas. As avalia-
ções do currículo e dos estudantes depen-
dem de provas semestrais, cuja nota compõe, 
em 20%, as médias das UCs do semestre. 

Além dos docentes elaborarem questões e 
reunirem-se com regularidade, convocamos 
estudantes para construir questões. Desen-
volvemos o APEx (Avaliação Permanente e 
Extensiva) como plataforma eletrônica con-
cebida para manter um repositório de ques-
tões, aplicar as provas e analisar a qualidade 
das questões por psicometria. Adicional-
mente, o sistema relata a cada estudante seu 
desempenho, orientando seu processo edu-
cacional.

 
Metodologia

O sistema permite a produção de ques-
tões (vinheta, pergunta, imagens e alternati-
vas). Estas podem ser novas ou produzidas a 
partir das existentes, preservando a original. 

O autor compartilha a questão para edição e 
as autorias são registradas. A CPA escolhe as 
questões para cada prova.

São necessárias 100 novas questões por 
prova. Esta demanda é alcançada, além da 
produção docente, por meio dos programas 
Aprender com Cultura e Extensão e Unifi-
cado de Bolsas de Estudos da USP. Desde 
2014 conseguimos 59 bolsas de Graduação, 
somando dois projetos: o APEx e o SisLAu – 
uma plataforma para a construção de mate-
rial de apoio baseada em MediaWiki.

A análise psicométrica baseia-se nas pro-
babilidades de escolha das alternativas em 
função do desempenho geral de cada estu-
dante. Quantificamos a dificuldade, discri-
minação, acertos casuais (“chute”) e acertos 
consistentes entre os estudantes mais prepa-
rados.

 
Resultados

Até o momento, há 3.014 questões no 
banco de dados. Destas, 2.591 foram cria-
das e 423 produzidas a partir das existentes. 
Docentes e estudantes fizeram 2.095 edições 
no período. 

Entre os docentes e bolsistas editores, 47 
pessoas construiram o banco, com média 
de aproximadamente 113 intervenções por 
editor (DP=191), mediana de 49 [25%-75%, 
13-132].

A análise psicométrica é apresentada nu-
mérica e graficamente aos docentes, permi-
tindo mostrar o comportamento da questão. 
A qualidade das questões determina pesos 
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que definem as notas. A média dos pesos é 
unitária. O processo remove questões que, 
por diferentes razões, foram inadequadas. 
Calculamos, também, o erro de medida da 
prova que permite critério objetivo para a 
nota mínima de aprovação, quando o valor 
5,0 está incluído no intervalo de confiança de 
95%. 

 
Conclusões

Enquanto a construção deste sistema 
(APEx) foi, por si só, um desafio tecnológi-
co, a formação de um banco de questões 
adequado implica em integração entre os 
docentes. O número de questões precisa au-
mentar rapidamente.

A força produtiva dos estudantes demons-
trou-se decisiva para permitir a formação 
rápida de um banco de itens numeroso. 
Consideramos defensável envolvê-los na 
produção de suas próprias provas. Aquele 
que elabora aprende com o processo. O co-
lega que toma conhecimento das questões e 
estuda por elas também aprende. Preocupa-
ções estéreis como a ocultação de questões 
e proteção exagerada do banco de dados 
pode levar a uma escalada de desafio tec-
nológico para a invasão do banco. A solução 
óbvia é deixar o banco aberto e disponível 
para estudo. Sendo o número de questões 
expressivo, estudantes não memorizam res-
postas, mas as utilizam para estudo. 

Não é tarefa fácil conceber boas questões 
sob o critério psicométrico: a alternativa cor-
reta precisa atrair imediatamente a atenção 
do estudante mais bem preparado e as in-
corretas, além de não confundí-lo, precisam 
ser suficientemente verossímeis para o estu-
dante menos preparado. A psicometria evi-

dencia o comportamento de cada alternativa 
e guia os criadores das questões para que as 
corrijam. 

O comportamento de baixa qualidade de 
uma questão pode advir de qualquer parte 
do processo educacional, desde uma falha 
na exposição do conhecimento, inadequa-
ção do momento da pergunta em relação 
à habilidade dos estudantes, ou defeito em 
sua própria elaboração. A análise, embora 
trabalhosa numericamente, é facilmente exi-
bida graficamente aos docentes, que geral-
mente têm hipóteses sobre os motivos das 
falhas e motivam-se a refinar o conteúdo de 
suas disciplinas e a forma de cobrar o conhe-
cimento dos estudantes.

Além de zelar pela qualidade, a análise 
evita injustiças nas notas dos estudantes. 
O processo de conferir pesos às questões 
elimina ou reduz a influência daquelas mal 
apresentadas ou utilizadas fora de contexto 
e reforça as que melhor avaliam a habilidade 
do estudante. Mostrar a análise também aos 
estudantes pode motivá-los a serem parcei-
ros na contrução do processo de avaliação 
em vez de encará-lo como punição ou obs-
táculo a ser superado. Este processo está em 
seu início mas, em breve, veremos se nossa 
expectativa pode se atendida.
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Centro de Referência em Alimentação e Nutrição 
como tecnologia de aprendizagem no campo da 

saúde pública
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo

Viviane Laudelino Vieira, Samantha Caesar de Andrade, Paulo Rogério Gallo e Ana Maria Cervato-Mancuso
 

Objetivo

Descrever a proposta do Centro de Re-
ferência em Alimentação e Nutrição 

(CRNutri) como uma das tecnologias de 
aprendizagem para alunos da graduação em 
Nutrição no campo da saúde pública.

Descrição do projeto 
O CRNutri é um projeto de integração docen-

te-assistencial para treinamento, pesquisa, ensi-
no e assistência para acadêmicos do Curso de 
Nutrição, que atua no campo da atenção primá-
ria em saúde do Centro de Saúde Escola Geraldo 
de Paula Souza. Criado em 2009, o CRNutri visa 
promover saúde, prevenir e tratar doenças rela-
cionadas a alimentação e nutrição de indivíduos 
e grupos populacionais. 

Metodologia 
A partir de uma Comissão que contempla di-

versos atores da FSP/USP, a equipe técnica do 
CRNutri, sendo dois nutricionistas, atua como 
preceptores de alunos de Nutrição. Os alunos in-
tegram o CRNutri por meio de estágios obriga-
tórios, desenvolvimento de Trabalhos de Conclu-
são de Curso (TCC) e de trabalhos de disciplinas 
teóricas, realizando iniciação científica (IC), atuan-
do em projetos de extensão, em voluntariado de 
ações promotoras da saúde e em treinamentos 
para atuação em outros projetos universitários.

Resultados e contribuições
Em 8 anos de existência, o CRNutri:
- Recebeu 172 alunos de graduação em está-

gio obrigatório;
- É campo de desenvolvimento de 5 TCC;

- Atuou em 7 disciplinas da graduação em 
Nutrição: Necessidades Sociais de Alimentação, 
Promoção da Saúde, Ciclos da Vida, Avaliação 
Nutricional e Alimentar de Populações, Práticas 
Educativas com Grupos, Intervenções Educativas 
em Alimentação e Nutrição e Políticas Públicas 
em Alimentação e Nutrição;

- Recebeu 4 alunos de IC;
- Recebeu 7 bolsistas de projetos de extensão;
- Integrou graduandos em 6 atividades vo-

luntárias com foco na promoção da saúde, em 
parcerias com Secretarias da Saúde Municipal e 
Estadual;

- Treinou alunos em 4 projetos de extensão 
universitária: SustentAREA, Bandeira Científica, 
Jornada Universitária de Saúde e Horta Comuni-
tária.

Conclusões
O CRNutri favorece o desenvolvimento de 

habilidades e competências ligadas ao cuidado 
com a saúde, comunicação e para a tomada de 
decisões, constituindo-se em espaço de forma-
ção em nutrição que fortalece o aprendizado em 
sala de aula, mas também a pesquisa científica e 
a extensão universitária. Contribui, assim, para o 
alcance do objetivo do curso de Nutrição, que é 
promover a formação com conhecimento técni-
co-científico e com competências e habilidades 
para desenvolver adequadamente atividades em 
uma trajetória acadêmica que integre o ensino, a 
pesquisa e extensão.

Palavras-chave: Nutrição. Formação Profissio-
nal em Saúde. Saúde Pública

Avaliação e indicadores de aprendizagem na graduação



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 212

As três vertentes universitárias: ensino, 
pesquisa e extensão estão, muitas 

vezes, isoladas na universidade. Essa per-
spectiva é bastante comum e são o retrato 
da alta competitividade que estão presentes 
nas iniciativas de pesquisa, o pouco desen-
volvimento de ações de cultura e extensão 
e a aplicação de métodos de ensino clássi-
cos de grande sucesso. Se por um lado esse 
cenário é fruto do enorme empenho dedica-
do à pesquisa, que levou a USP a ser a mel-
hor universidade latino americana e uma das 
melhores do mundo e da garantia de que 
esteja em sintonia com as iniciativas educa-
cionais aplicadas nas grandes universidades 
nacionais e estrangeiras, também é sinal de 
certo fracasso. As iniciativas de extensão se 
tornaram isoladas em um ambiente de alta 
de demanda de tarefas às quais os docentes 
estão imersos. Ademais, a busca por altos 
níveis de desempenho na pesquisa e no en-
sino trouxeram seu isolamento às outras ver-
tentes.

Apesar disso, as diversas iniciativas atual-
mente presentes na universidades, de fo-
mento ao ensino, à extensão e à pesquisa 
permitem que haja a viabilização de ações 
que levem à aplicação integrada de tais in-
strumentos. Os projetos aprender com cultu-
ra e extensão e ensinar com pesquisa, atual-
mente integrados no sistema de bolsas nas 
diversas modalidades, permitiram a criação 
por vários anos de ações continuadas.

Nesse cenário positivo é que a disciplina 
(BIF0217) Fisiologia Animal: comunicação e 
integração se propôs, desde o ano de 2010, 
a tentar criar um ambiente que oferecesse 

uma inter-relação entre as três vertentes.
A proposta visava inserir tanto iniciati-

vas de Ensino de Ciências por investigação, 
ações oriundas de projetos de inovação 
(como a patente INPI-1.003.387-4), extensão 
(que gerou exposições como a intitulada “Por 
dentro do cérebro”, atualmente no Museu de 
Anatomia Veterinária além de diversas ações 
em escolas públicas), além de coleções de 
peças anatômicas para uso em aula e peças 
eletro-computacionais e o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa. Esta sinergia de ini-
ciativas permitiu que fosse criada uma dis-
ciplina que oferece aos alunos as vivências 
das três vertentes de maneira complementar 
e é celebrado ao fim de cada edição com um 
mini-congresso em que todas as iniciativas 
desenvolvidas pelos bolsistas, pelos alunos 
e pelos monitores em apresentações de 
pôsteres com seus resultados. A disciplina 
BIF0217) Fisiologia Animal: comunicação e 
integração possuí entre 120 e 130 alunos por 
ano (metade na turma integral e metade na 
turma noturna) e cerca de 30 trabalhos são 
apresentados todos os anos. A edição 2017 
tem como tema iniciativas inovadoras volta-
das ao ensino e terá seu mini-congresso no 
dia 31 de maio.

As ações aplicadas neste arranjo sinérgico 
gerou várias ações em escolas, um conjunto 
de peças anatômicas inéditas, várias iniciati-
vas que se multiplicaram nas ações em au-
las em escolas e feiras de ciências, em peças 
eletro-computacionais que mostram a ação 
do cérebro durante atividades sensoriais etc. 
O fluxograma abaixo mostra como elas se 
conectam neste sistema.

Integração entre iniciativas de educação, pesquisa e 
extensão na aplicação de uma ação de inovação

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo
André Frazão Helene
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O resultado destas ações tem efeitos 
mensuráveis. Foram mais de uma dezena de 
alunos bolsistas, mais de duas dezenas de 
monitores, quase 1000 alunos de graduação, 
uma exposição permanente, uma exposição 
itinerante, um curso e duas exposições em 
escolas públicas e uma feira de ciências. 
Além destes efeitos a avaliação da disciplina 
aumentou de maneira significativa a partir a 
inserção destas iniciativas. Por fim em 2015 a 
iniciativa ganhou o prêmio de ação de ensi-
no, pesquisa e extensão da Semana Temática 

da Biologia.
A ação carece de maiores adequações, 

principalmente para viabilizar sua per-
manência como ação integradora, além de 
poder ser alterada para alcançar objetivos 
mais específico, mas tem se mostrado de 
grande valia como ação integradora das três 
vertentes universitárias.

Palavras-chave: Ensino de Ciências por in-
vestigação. Cultura e extensão. Pesquisa
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A multidisciplinaridade e a busca por in-
terdisciplinaridade são inerentes aos 

cursos de formação em relações internacio-
nais. Estas características abrem um grande 
espectro de possibilidades para a formu-
lação de um currículo de graduação. 

 A estrutura curricular do Bacharelado em 
Relações Internacionais da Universidade 

de São Paulo procura estabelecer uma dis-
tribuição homogênea das disciplinas de 
formação teórica em seu ciclo básico e, na 
segunda etapa, abre para a escolha de um 
espectro ampliado de disciplinas optativas, 
caracterizando a multidisciplinaridade.

 O artigo, por meio do estudo do conteúdo 
programático das disciplinas obrigatórias, 

avalia se há alguma aproximação entre elas, 
para além da multidisciplinaridade, envolven-
do também algum grau de interdisciplinari-
dade. Pela análise das escolhas de disciplinas 
optativas pelos alunos, testa-se sua adesão 

à proposta interdisciplinar após o ciclo bási-
co. Os resultados sugerem que, apesar de 
ter havido ao longo do tempo convergên-
cia entre os conteúdos das disciplinas de 
formação, ainda existe pouca ligação entre 
elas, a considerar pela análise de seus pro-
gramas. O estudo do quadro de disciplinas 
optativas cursadas pelos estudantes indicou 
um padrão semelhante ao das teóricas no 
que tange ao conteúdo. Ao mesmo tempo, 
responde positivamente à questão sobre a 
adesão dos alunos às áreas de formação do 
ciclo básico quando de suas escolhas na se-
gunda parte do curso. Feitas as análises, as 
evidências empíricas apontam para um grau 
moderado de interdisciplinaridade no curso.

Palavras-chave: Multidisciplinaridade. Inter-
disciplinaridade. Formação em Relações In-
ternacionais

Interdisciplinaridade em Bacharelado de Relações 
Internacionais: A USP como estudo de caso

Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo
Daniela Carla Decaro Schettini, Maria Antonieta Del Tedesco Lins e Marislei Nishijima
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Com a proposta de oferecer experiência 
internacional já durante a graduação e, 

assim, garantir formação profissional difer-
enciada e a complementaridade dos currícu-
los, a ESALQ oferece cinco programas de du-
pla-diplomação em Engenharia Agronômica, 
firmados em 2005, e um em Ciências dos 
Alimentos, permitindo ao graduando a ob-
tenção de dois diplomas - um da USP e um 
da instituição francesa.

A experiência de coordenar esses pro-
gramas não é trivial, mas aponta para o 
sucesso dessas parcerias: em 2016, a ESALQ 
atingiu a marca de 100 duplo-diplomados, 
um significativo número que representa 67 
histórias de brasileiros e 23 de franceses que 
tiveram acesso à formação diferenciada pre-
conizada pela ESALQ quando do estabeleci-
mento das parcerias, cuja iniciativa coube às 
instituições francesas. 

Interessantemente, diz o testemunho do 
graduando contemplado com o centésimo 
duplo diploma: “Se há um convênio inter-
nacional que pode proporcionar alguma re-
flexão para a graduação da Universidade de 
São Paulo é o duplo diploma, e a principal 
diferença entre o modelo de ensino superi-
or brasileiro e o francês é a quantidade de 
escolhas que um estudante francês faz ao 
longo da sua formação de engenheiro que é 
inquestionavelmente superior à que os bra-
sileiros fazem”. 

Na França, o estudante é o responsável 
pela sua formação e cabe a ele traçar o perfil 

de Engenheiro que deseja alcançar ao final 
do curso. Passada a etapa dos cursos for-
mais, as escolhas se intensificam, tanto pela 
temáticas como pelo locais. No quinto ano, 
o estudante pode optar por vivenciar ex-
periências profissionais (e pessoais) as mais 
diversas possíveis, ou seguir uma área de 
concentração. Neste ponto, as opções são 
igualmente diversas, e os professores par-
ticipam da tomada da decisão. Vale ressaltar 
que, no geral, as diversas opções de concen-
tração apresentam alto grau de interdiscipli-
naridade em sua organização e conteúdo.

“O processo é tão diferente da nossa reali-
dade que eu já gastei muito tempo tentando 
explicar aos meus colegas interessados no 
duplo diploma como é a rotina de um es-
tudante na escola francesa, AgroParisTech”, 
diz o testemunho. É analisando para tomar 
as suas próprias escolhas e instruindo para 
ajudar terceiros que o estudante de dup-
lo diploma vai tendo clareza das diferenças 
institucionais. “Se não bastasse a nossa pas-
sividade na condução do nosso processo 
formativo, temos uma carga horária acacha-
pante, que nem contempla com equilíbrio 
os fundamentos da formação de um Engen-
heiro agrônomo. Enquanto isto, na França, 
temos disciplinas curtas e dinâmicas, sem-
pre seguidas de um contato vigoroso com 
a realidade, seja através de projetos ou de 
estágios, contrastando com as disciplinas 
hiperespecializadas e fechadas em si que 
temos aqui. Às vezes, nem provas existem. 

A complementariedade de currículos através de 
programas de dupla-diplomação: o depoimento 
do 100o diplomado em Engenharia Agronômica 

(USP/ESALQ e AgrParisTech)
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo

Jammer Adam C. Cavalcanti, Silvia Helena G. de Miranda e Maria Lucia Carneiro Vieira
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O estudante francês não é necessariamente 
melhor do que o brasileiro, mas ele é con-
stantemente instado a refletir e a entender a 
complexidade da realidade agrária e avaliado 
pelas discussões que apresenta, um incenti-
vo que não necessariamente temos aqui”.

Além do duplo diploma possibilitar o in-
tercâmbio de conhecimentos, de aborda-
gens metodológicas distintas, de diferentes 
visões da engenharia agrônomica e da in-
serção do profissional na sociedade, per-
mitindo com senso crítico buscar identifi-
car os gargalos e aprimorar os sistemas, vai 
aprofundando as conexões e ampliando as 
redes no desenvolvimento de pesquisas e na 
docência. Sobretudo, para os participantes, 

o leque de oportunidades se amplia. Alguns 
dos estudantes franceses estão, atualmente, 
exercendo atividades profissionais no Brasil 
e, igualmente, brasileiros participantes do 
programa têm conquistado posições não so-
mente na França, mas em outros países cujas 
oportunidades evidenciaram-se em função 
do duplo diploma.

O desafio para coordenadores, universi-
dades, ex-alunos e para os órgãos de fomen-
to é, de fato, internalizar estes aprendizados 
em busca de uma constante transformação 
do sistema de ensino e pesquisa.

Palavras-chave: Internacionalização. Currí-
culo. Interdisciplinaridade
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Objetivo

Descrever a introdução da capacitação 
interpessoal profissional em habilidades 

sociais nos cursos da Escola de Engenharia de 
São Carlos – EESC/USP e principais resultados.

Projeto
Mediante as atuais mudanças do mundo 

do trabalho tornaram-se fundamentais, para 
a adequação do profissional à nova reali-
dade de mercado, a união do conjunto de 
habilidades técnicas às competências como 
a capacidade de trabalhar em equipe, falar 
em público, tomar decisões, comunicar-se 
de forma empática e assertiva (DEL PRETTE; 
DEL PRETTE, 2011). Tem-se discutido a im-
portância do ensino superior assumir o com-
promisso de capacitação interpessoal de 
seus alunos (LAPPALAINEN, 2011). 

Em torno do ano 2000, nasceu no Departa-
mento de Engenharia de Produção da EESC/
USP, o Programa de Estágio (PROLIDER) que 
implementou em suas atividades uma capac-
itação interpessoal por meio do Programa de 
Desenvolvimento Interpessoal Profissional 
(PRODIP), com o foco em pequenos grupos 
de alunos (DEL PRETTE; DEL PRETTE; 2011).

A Comissão Coordenadora do Curso de 
Engenharia de Produção - CoC EP, que es-
tava num amplo processo de reestruturação 
curricular, identificou a valorização e os efeti-
vos resultados apresentados pelos estagiári-
os do PROLIDER e assim, buscou viabilizar a 
introdução de conteúdos e práticas de ha-
bilidades sociais na estrutura formal de seu 
curso. Para tanto, fez-se uma adaptação, 

pois o programa precisaria contemplar gru-
pos maiores, em torno de 50 alunos, total 
das turmas de EP. 

Portanto, o objetivo desta apresentação é 
descrever a proposta de introdução da ca-
pacitação interpessoal profissional em hab-
ilidades sociais nos cursos da Escola de En-
genharia de São Carlos – EESC/USP com seus 
principais resultados.

Metodologia
No ano de 2011, foi testada uma proposta 

com três encontros de quatro horas, com 19 
estudantes de Engenharia de Produção, cuja 
avaliação foi muito positiva (58%: excelente e 
42%: bom), com sugestões para uma versão 
mais completa. Em 2012, testou-se nova ofer-
ta, considerando a ementa de uma disciplina 
optativa já existente, a SEP0136-Seminários 
em Engenharia de Produção II, e a aceitação 
e os bons resultados se confirmaram tam-
bém nesse novo esquema, do qual partici-
param 27 alunos. O formato estava pratica-
mente pronto para ser oferecido como uma 
disciplina do curso, objetivo inicial da CoC EP.

A CoC EP compartilhou essas experiên-
cias com os demais cursos da unidade e 
alguns mostraram interesse: Engenharias 
Elétrica, Mecatrônica, Mecânica e Materiais. 
Com esse apoio, a disciplina foi oficializada, 
1800115-Habilidades Sociais e Liderança, 
para todos os cursos da Escola. Três ofertas 
ocorreram na sequência: em 2014, com 22 
estudantes; em 2015, com 27 e em 2016, com 
43 alunos de diferentes cursos. Os números 
e a natural divulgação dessa oportunidade, 

Desenvolvimento Interpessoal Profissional para 
Estudantes de Engenharia da EESC-USP

1Universidade Federal de São Carlos
2Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo
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realizada pelos próprios discentes, indicaram 
o interesse cada vez maior e diversificado 
pela disciplina. 

A disciplina, em todas as suas versões, foi 
composta por 15 aulas envolvendo aspectos 
téóricos e práticos envolvendo aprendiza-
gem, importância das relações interpessoais, 
diferentes classes de habilidades sociais (co-
municação, empáticas, assertivas e de tra-
balho) e liderança. Em cada aula, os aspectos 
teóricos foram articulados ao treinamento 
prático em interações sociais, enfatizando-se 
o trabalho em equipe, role-play e tarefa de 
casa interpessoal.

Em todas as ofertas, foi realizada uma 
avaliação (sem identificação pessoal) final 
com os alunos sobre a qualidade do con-
teúdo, estratégias de ensino, importância 
da temática e didática do professor, além de 
aspectos positivos e negativos da disciplina.

Resultados
A disciplina Habilidades Sociais e Lid-

erança sempre foi avaliada positivamente 
(conteúdo: excelente ou bom), por consider-
ar que sua proposta tem conteúdo inovador 
sobre relações interpessoais, que afeta tanto 
as relações interpessoais atuais do estudante 
com professores e pares, bem como pode 
contribuir para a inserção profissional futura. 
Aspectos relatados livremente como positi-
vos: oportunidade de falar sobre si, aprender 
sobre como se relacionar e a própria inter-
ação entre eles durante a disciplina. Os as-
pectos negativos que foram mencionados: 
nenhum (maior porcentagem, a partir de 
33%), baixa carga horária, e o fato da disci-
plina ser optativa e não obrigatória. 

 Um aspecto comum relatado ao longo de 
todas as avaliações foi em relação ao seu for-
mato, pois ao integrar atividades teóricas e 
práticas, permite que os estudantes testem, 

no ambiente natural, aspectos que estão 
apreendendo. Esse formato permite que os 
estudantes aprendam outros comportamen-
tos por meio de atividades em grupo como 
observação e descrição de seu próprio com-
portamento e de seus colegas, feedbacks 
de desempenho, autorregulação e autocon-
trole, essenciais para a efetiva mudança de 
comportamento nas interações sociais. 

Conclusão
Essa experiência, ainda que em fase ini-

cial, se configura como uma forma de com-
plemento à formação profissional que visa 
a melhorar a qualidade das relações inter-
pessoais, cada vez mais requerida no âm-
bito das organizações (MORENO-JIMÉNEZ; 
CAMACHO, 2014). Planejar formalmente 
uma capacitação interpessoal pode ter out-
ros impactos, pois é um dos requisitos para 
alcançar o sucesso profissional, melhorar o 
ambiente organizacional e garantir saúde 
psicológica e qualidade de vida para o in-
divíduo.
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A crescente a demanda por serviços de 
urgência devido ao aumento do número 

de acidentes, violência urbana, insuficiente es-
truturação da rede de saúde, aumento da lon-
gevidade da população, melhor seguimento 
clínico de agravos crônicos não transmissíveis 
e má formação e capacitação específica para 
esta área entre os profissionais, associados prin-
cipalmente à deficiência de leitos hospitalares 
têm contribuído decisivamente para a sobrecar-
ga de serviços de urgência disponibilizados à 
população e transformado esta área numa das 
mais problemáticas do Sistema de Saúde. O 
Ministério da Saúde publicou em 5 de novem-
bro de 2002 a Portaria 2048, que estabeleceu 
o regulamento técnico do atendimento das 
urgências e emergências, com as definições dos 
componentes de atendimento pré-hospitalar 
fixo (unidades básicas de saúde, unidades não 
hospitalares de pronto atendimento) e móvel 
(unidades de suporte básico e avançado), clas-
sificou as unidades hospitalares e introduziu a 
Central de Regulação como o elemento orde-
nador e orientador dos Sistemas de Urgência e 
Emergência. A implantação de redes regionaliza-
das e hierarquizadas de atendimento permitiu 
uma melhor organização da assistência, articu-
lando os serviços, definindo fluxos e referências 
resolutivas para promover a universalidade do 
acesso, a equidade na alocação de recursos e 

a integralidade da atenção prestada. Os difer-
entes níveis de atenção devem relacionar-se de 
forma complementar por meio de mecanismos 
organizados e regulados de referência e con-
tra-referência, acolhendo e atendendo adequa-
damente a parcela da demanda que lhe ocorre 
e se responsabilizando pelo encaminhamento 
dos casos quando a unidade não tiver os recur-
sos necessários a tal atendimento. A capacitação 
para a especialidade e o trabalho interdisciplinar 
na área de urgência podem ser poderosos alia-
dos para minimizar os problemas encontrados. 
A junção de expertises aliadas a compreensão, 
diagnóstico e trabalho em rede geram maiores 
expectativas de investimento e de acesso aos 
serviços com maior qualidade por parte da pop-
ulação. No entanto, são muitos os problemas en-
contrados, os currículos dos futuros profissionais 
não abordam o assunto e nem tão pouco pos-
suem espaços para atividades interprofissionais. 

Objetivo
Mostrar a experiência de ensino interdis-

ciplinar baseada em problemas na área de 
urgência utilizando a Aprendizagem Basea-
da em Projetos. 

Metodologia
Relato de experiência de disciplina opta-

tiva oferecida pelo Curso de Graduação em 

Aprendizagem baseada em projetos no Ensino 
Interprofissional da Assistência e Educação 
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Informática e Biomédica, utilizando-se plata-
forma digital para auxílio e acompanhamento 
dos projetos colaborativos interdisciplinares. 

Resultados
A disciplina foi oferecida a 24 estudantes de 

graduação em informática biomédica e enfer-
magem com o objetivo de inserir os estudantes 
em atividades práticas de Informática Biomédica 
no ambiente assistencial e acadêmico dentro da 
rede de urgência e emergência (RUE) nos seus 
diversos componentes (pré-hospitalar móvel e 
fixo, central de regulação de urgências e nos vári-
os setores que compõem o hospital secundário 
e de referência no atendimento às emergências 
médicas traumáticas e não traumáticas), para que 
pudessem conhecer a atuação das atividades 
da equipe multiprofissional. Utilizando a Apren-
dizagem Baseada em Projetos, os estudantes 
foram divididos em seis grupos (1 estudante de 
enfermagem e 5 da informática biomédica): Ob-
servatório nacional das urgências, NEDOCKS - 
Score card, Manual de acreditação do serviço de 
urgência, Força de trabalho e caracterização dos 
serviços de urgência, Tempos de espera no pro-
cesso de atendimento de urgência e Monitora-
mento da recepção, acolhimento e classificação 
de risco nos serviços de urgência. No processo 
de ensino aprendizagem o professor deve atuar 
como facilitador do processo de percepção do 
alunos sobre as experiências já existentes e a real-
idade nas visitas aos serviços de saúde. Para tan-
to é necessário que o professor tenha conheci-
mento sobre o assunto e não assuma o poder de 
dominação, mas que potencialize a individuali-
dade e a criatividade dos estudantes, instigando 
a transformação da realidade. A aprendizagem 
baseada em Projetos tem como finalidade anal-
isar, refletir e individualizar a prática pedagógica 
por meio da pesquisa, lidando com ambigui-
dades, identificação de problemas e soluções 
emergentes baseados num plano originário e 
centrado no estudante e orientado pelo profes-
sor. Houve apoio das novas tecnologias e uso de 

vários recursos do ambiente educacional para 
elaboração dos projetos. Para o embasamento 
dos projetos os estudantes foram colocados em 
contato com os conceitos de rede, instrumental-
izados sobre a confecção de projetos e inseridos 
no mundo do trabalho através de visitas técni-
cas para reconhecimento dos recursos físicos, 
materiais e força de trabalho na Central de Reg-
ulação de Urgência, SAMU, Unidades de Pronto 
Atendimento, Serviços de Atenção Secundária e 
Terciária. Nessas unidades puderam ter conta-
to com as rotinas de atendimento a população, 
conversar com trabalhadores e usuários, discutir 
as dificuldades de registro e acesso a dados de 
saúde e as estratégias de sucesso. 

Conclusão
Os estudantes ficaram muito satisfeitos 

com a experiência e puderam observar todas 
características da Aprendizagem Baseada 
em Projetos, a cooperação, flexibilidade, re-
flexão e reelaboração durante a execução e 
a necessidade de comunicação efetiva entre 
os membros para facilitar o trabalho inter-
profissional e a construção da subjetividade.
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Objetivos

O projeto interdisciplinar teve como ob-
jetivo geral: elaborar uma proposta 

arquitetônica de unidade habitacional de 
interesse social, para ser utilizada na auto-
construção, para o bairro Cidade Olímpica 
na cidade de São Luís – MA. Os objetivos es-
pecíficos permitiram aos estudantes: realizar 
a análise do entorno e das condições de ha-
bitabilidade, a partir do conceito de moradia 
digna; identificar como os padrões compor-
tamentais dos moradores são refletidos nas 
suas habitações; debater a autoconstrução 
em comunidades carentes no meio acadêmi-
co; e propor a utilização de novos materiais e 
sistemas construtivos na autoconstrução.

 
Descrição do projeto

O projeto interdisciplinar é uma ferramen-
ta de ensino utilizada nos cursos de gradu-
ação da Unidade de Ensino Superior Dom 
Bosco – UNDB. Essa atividade foi realizada 
no 2º semestre letivo de 2016, envolven-
do as disciplinas obrigatórias do curso de 
Arquitetura e Urbanismo: Antropologia da 
Casa, Estudo das Cidades, Metodologia do 
Projeto de Interiores e de Mobiliário, Projeto 
de Arquitetura: Habitação e Técnicas Avança-
das de Informática, permitindo à solução de 
problemas, por meio de diferentes áreas do 
conhecimento, tais como: arquitetura, ciên-
cias sociais, urbanismo e tecnologia.A auto-
construção, neste projeto, foi definida como 
“processo de construção da casa (própria 

ou não) por seus moradores que podem ser 
auxiliados por parentes, amigos, vizinhos ou 
por profissional remunerado” (MARICATO, 
1982, p. 74). Nesse sentido, ela não é apenas 
uma preferência dos moradores, mas sim 
uma alternativa para o problema da moradia, 
resultante do cenário socioeconômico do 
Brasil. O Ministério das Cidades apontou que 
o déficit habitacional brasileiro foi estimado 
em 6,3 milhões de domicílios, considerando 
que o qualitativo chegou a 10,5 milhões, ou 
seja, além das famílias que não possuíam 
uma casa, uma grande parte habitava locais 
inadequados para a sua sobrevivência. Nes-
te sentido, a autoconstrução, por seu caráter 
colaborativo, promoveria uma sociabilidade 
saudável e que fortaleceria os laços comuni-
tários entre famílias moradoras de assenta-
mentos precários. 

A área de estudo e atuação delimitada 
neste projeto interdisciplinar foi o bairro da 
Cidade Olímpica, situado na cidade de São 
Luís, capital do Estado do Maranhão. Essa 
localidade surgiu de um processo de ocupa-
ção ocorrida em 1996, recebendo esse nome 
em homenagem aos jogos olímpicos da 
época. Os conflitos fundiários sempre estive-
ram presentes, entre os “ocupantes” e o Po-
der Público, já que existiu a proposta de um 
conjunto habitacional para o local. O bairro 
se caracteriza pela infraestrutura urbana pre-
cária, com habitações inadequadas para o 
convívio humano, falta de saneamento, de 
iluminação precária, alto índice de violência, 
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e outros problemas sociais e urbanos que 
fazem parte do cotidiano da população de 
baixa renda nas cidades brasileiras.

  
Metodologia:

A pesquisa teve um caráter quantitativo e 
qualitativo, dividido em 03 etapas:

1. Fundamentação teórica: foram utiliza-
das bibliografias especializadas e realizadas 
discussões em sala de aula, com orientações 
do corpo docente.

2. Pesquisa de campo: foi realizada a coleta 
de dados primários, por meio de questioná-
rios, com perguntas abertas e fechadas com 
os moradores da Cidade Olímpica. Houve 
uma visita técnica guiada pelos professores, 
explicando sobre aspectos urbanos e sociais 
do bairro, abordando suas peculiaridades 
morfológicas. Registraram-se por meio de 
levantamento fotográfico os problemas en-
contrados na paisagem, considerando as ha-
bitações, vias públicas e vazios urbanos.

3. Discussão e apresentação dos resulta-
dos. Nesta última etapa, os grupos apresen-
taram em seminários propostas de um an-
teprojeto de uma unidade habitacional, por 
meio de plantas-baixas, cortes, fachadas e 
maquetes eletrônicas, esquematizadas em 
banners padrões, que foram apresentados 
no Encontro Científico da UNDB. Por fim 
houve a entrega e defesa de um artigo cien-
tífico sobre a pesquisa realizada.

 
Resultados

As propostas arquitetônicas de uma unida-
de habitacional para um bairro com infraes-
trutura precária demonstrou que existe uma 
possibilidade de proporcionar uma qualida-
de de vida aos moradores dessas áreas in-
formais da cidade formal. O planejamento 
e o projeto arquitetônico de uma habitação 
permitiu que moradores pudessem prever o 
resultado do partido arquitetônico, conside-
rando os custos envolvidos na sua execução, 

pois com um orçamento prévio existe um 
maior controle na gestão e gastos financei-
ros de uma obra.

 
Conclusão

O trabalho técnico especializado da arqui-
tetura e do urbanismo contribuiu para au-
mentar a produtividade e eficiência dos pro-
cessos de autoconstrução, tendo em vista 
que a racionalização da construção pode ga-
rantir o acesso a uma moradia com estrutura 
física segura e seguindo princípios bioclimá-
ticos específicos de uma região. Ao adotar 
uma abordagem que garantiu a adequação 
da construção ao seu meio socioeconômico 
e cultural, com a utilização de materiais aces-
síveis e de fácil manuseio, o projeto propor-
ciona uma economia de gastos às famílias e 
minimiza os impactos ambientais em assen-
tamentos precários.
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Resumo 

A esfera da Educação Superior é revelada 
pelo olhar de diversos pesquisadores 

como um significativo ambiente marcado 
por relações de tensões, entre saber e po-
der, no vínculo entre docentes e discentes, 
de modo que pode chegar a produzir pre-
juízos para a integridade biopsicossocial das 
pessoas. As maneiras manifestadas por tais 
tensões podem ser multifacetadas, contudo 
o foco da presente pesquisa será no assédio 
sexual acadêmico, sobretudo, presentifica-
do nas cenas da Graduação. Embora exista 
prevalência expressiva do assédio sexual nas 
relações universitárias, os impactos graves 
e negativos são pouco discutidos e visibili-
zados. Há estudos que sinalizam a herança 
advinda das práticas históricas da Educa-
ção instrumentalizadas para inventar sujei-
tos subordinados, conforme postulação da 
perspectiva foucaultiana, na qual o papel 
autoritário do professor é legitimado por ser 
esse o detentor de um saber especializado, 
que constrói relações assimétricas, por ve-
zes com recortes étnicos e de gênero. Bem 
como existem agravante na particularidade 
da cultura brasileira que viabiliza a naturali-
zação desta violência social. Então, para aná-
lise a metodologia empregada fora a revisão 
bibliográfica, diante da investigação de pro-
duções científicas, entre outros documentos 
de reportagens jornalísticas. Deste modo, a 
relevância deste trabalho consiste, mormen-

te, em provocar diálogo e reflexão sobre um 
assunto que demanda ser desvelado e deba-
tido, por sua acentuada prevalência no coti-
diano das universidades e diante da escassez 
de arcabouço acadêmico sobre tal fenôme-
no. A partir disso, pretende-se contribuir 
para a necessária construção de dispositi-
vos de enfrentamento deste fenômeno, ao 
perfazer inúmeros danos para o bem-estar 
biopsicossocial de discentes.

Introdução
Por meio de avaliação histórica, esta pes-

quisa visa identificar e investigar aspectos 
de transformações, cristalizações e possibi-
lidades de lidar com a questão do assédio 
sexual nas relações acadêmicas, ao buscar 
compreender estruturas socioculturais de 
sua genealogia e naturalização, conforme 
expressão entre demais práticas pautadas 
no equivocado pressuposto de uma hierar-
quia de gênero, que subsidia a violência de 
gênero que também alcança o contexto uni-
versitário. Deste modo, por diversas vezes as 
interações são atravessadas pelos recortes 
das distinções entre classe socioeconômica, 
etnia e orientação sexual (DEL PRIORE, 1999).

No entanto ao transpor as interfaces das 
categorias das relações de gênero e de po-
der para sua inserção no recinto acadêmico, 
marcado por intensa prevalência do assé-
dio sexual é imprescindível remeter ao lu-
gar construído cultural e historicamente a 
respeito do papel do professor e do aluno, 
sendo aquele legitimado enquanto autori-
dade, superior, detentor do saber, por outro 
lado, o aluno, tal qual o sentido etimológico 
do termo, é aquele considerado desprovido 
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de conhecimento, passivo, inferior, conforme 
a lógica da educação bancária que expres-
são a tradição na transversalidade nas rela-
ções universitárias de ensino-aprendizagem 
(FREIRE, 2005). 

Método
A pesquisa pautou-se na abordagem qua-

litativa, ao englobar a coleta de dados sis-
tematizada, por meio de revisão bibliográ-
fica, a fim de analisar produções científicas 
e documentos jornalísticos, outros materiais 
acadêmicos como vídeos de eventos cientí-
ficos sobre a temática apresentada, além de 
conteúdos referenciados por campanhas de 
combate a tal forma de violência (SAFFIOTI, 
2001).

Fundamentação Teórica
A revisão da literatura científica intencio-

nou compreender e analisar concepções 
acerca do assédio sexual, sua genealogia his-
tórica, social, cultural e jurídica, sua inserção 
como objeto de estudo das questões de gê-
nero e dos movimentos políticos de mulhe-
res. Inclusive na pauta jurídica, fora possível 
ponderar sobre avanços nacionais interna-
cionais inéditas que otimizam a proteção a 
vítima e a responsabilização do assediador.

Inclusive para ponderar sobre como o as-
sédio sexual aparece no cenário acadêmico, 
alguns casos foram relatados, advindos de 
reportagens jornalísticas com depoimentos 
de pessoas assediadas que compartilharam 
também estratégias de enfrentamento pes-
soal, político, institucional e policial de tal 
problemática. Um trecho de que ilustra o su-
prareferido consta a posteriori:

Estudante 1: “Ele veio falar comigo. Não 

lembro exatamente quais foram as palavras, 
mas era um convite, para poder fazer rela-
ções sexuais com ele. Falei assim: ‘Oxe, pro-
fessor’. Ele falou: ‘Como assim, o que é que 
tem?”

Estudante 2: “Ah, você gosta de sexo? Você 
gosta de sexo como?” (GLOBO, 2016).

 
Considerações Finais

Conclui-se que por meio de análise pau-
tada na complexidade do fenômeno em de-
bate, viabilizou-se apresentar alguns casos 
de assédios sexuais acadêmicos que foram 
algo de reportagens nos veículos de comu-
nicação, bem como de formas de enfrenta-
mento conduzido pelas pessoas assediadas, 
pelas estruturas instituições universitárias, 
bem como, pela Justiça Comum. Além de re-
presentar as estratégias de prevenção como 
viés de enfrentamento, que é possível ao 
construir e maximizar espaços de diálogo 
em eventos científicos, dentre outros que 
possam promover consciências mais atentas 
a essa grave problemática, a fim de investir 
esforços para erradicá-la.
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C om o ingresso de um percentual cada 
vez mais alto de alunos sem o conhe-

cimento básico pressuposto no campo da 
língua materna, perguntamo-nos, ao atuar 
na linha de frente dos cursos de formação 
especializada de futuros professores, como 
os cursos de graduação estão se preparando 
para receber esse conjunto de alunos. Talvez 
pudéssemos reverter o ponto de perspectiva 
da pergunta: qual o impacto dessa realida-
de na matriz curricular e na distribuição de 
conteúdos básicos ao longo dos quatro anos 
de curso? Alguns problemas emanam dessa 
realidade instaurada na FFLCH: (a) a percep-
ção dessa realidade por professores que es-
tão fronteando laboratórios alinhados com 
avanços científicos, mas que lidam com tur-
mas atípicas; (b) as lacunas de conhecimen-
tos que têm impactado o rendimento e o in-
teresse pela pesquisa básica; (c) as técnicas 
disponíveis para dar acesso ao conhecimen-

to quando o aluno ingressou num quadro 
de algum tipo de deficiência. A bolha aca-
dêmico-científica ideal está se desfazendo 
e precisamos lidar com a demanda que nos 
chega. Esta intervenção traz alguns números 
relacionados a esse tema e alguns resulta-
dos de investigação sobre o conhecimento 
prévio, um campo que se torna descoberto 
se nos referirmos ao que está posto desde 
a fundação dos cursos na USP. Vimos a este 
encontro com a ideia de provocar a reflexão 
sobre essa questão e conhecer se em outras 
unidades ocorrem fatos similares. Por fim, 
sugerimos um fórum docente sobre a qua-
lidade do conhecimento básico de nossos 
graduandos e da relação que isso pode ter 
com a vida profissional futura.

Palavras-chave: formação especializada 
de professores. qualidade de ensino. inova-
ção no ensino
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Esta apresentação tem como base parte de 
meu trabalho como docente substituta 

(2015) no curso de Licenciatura em Arte-Te-
atro do Instituto de Artes da Universidade 
Estadual Paulista. A partir destas experiên-
cias como docente, discuto a proposição de 
diferentes possibilidades de abordagem do 
teatro na educação, como a brincadeira dra-
matizada (Lopes, 1989); jogo dramático na 
sua acepção anglo-saxônica e francesa; jogo 
teatral (Koudela; Almeida Junior, 2015). 

Entre os meus objetivos para uma turma 
específica do curso estavam: habilitar o estu-
dante de Licenciatura a observar e estabelecer 
programas diferenciados para cada situação 
pedagógica que se apresentasse. Para isso, 
busquei reunir condições para que o licencian-
do em Teatro se capacitasse a planejar, con-
duzir e avaliar exercícios e jogos dramáticos e 
teatrais; refletisse a partir desta sua experiência 
prática e a relacionasse à bibliografia de apoio 
adequada a um curso de graduação. 

Para atingir estes objetivos, usei como 
metodologia de ensino aulas dialogadas e 
expositivas; leituras e discussões a partir de 
textos indicados. Também incluí o plane-
jamento, condução e avaliação de jogos 
dramáticos e teatrais a serem aplicados em 
sala para os demais colegas, sob supervisão 
da docente. E durante todo o processo es-
tabeleceram-se conexões para viabilizar uma 
reflexão que articulasse as experiências vivi-
das em sala na universidade e nos estágios 
supervisionados dos licenciandos com a bib-
liografia de apoio.

Perguntava-me e compartilhava meus 
questionamentos com os supervisionados: 

o que acontece às crianças e adolescentes 
urbanos, de classe média, nas escolas de 
regiões mas centralizadas que, em situação 
institucional, não brincam de brincadeiras 
dramatizadas, não sabem jogar os jogos de 
simulação e disfarce, de encarnação de um 
comportamento (Caillois, 1990)? E mais es-
pecificamente: o que um professor de Te-
atro pode propor que auxilie as crianças e 
adolescentes a cultivarem sua capacidade de 
metamorfose (Lopes, 1989), ampliando sua 
capacidade de observação do contexto, de 
empatia, de flexibilidade para atuar, tratando 
de compreender pela ação os desejos e ne-
cessidades que movem as pessoas e grupos 
sociais? Quais recursos têm sido utilizados e 
quais outros poderiam ser implementados 
nesta empreitada?

Pareceu-me urgente problematizar com 
os licenciandos em Teatro a questão de uma 
estetização/ tecnicização precipitada na for-
mação dramática de crianças na primeira in-
fância, crianças e adolescentes. Verifiquei que 
os professores de Teatro em formação inicial 
tinham dificuldade em manter um distancia-
mento daquilo que eles próprios receberam 
como formação técnica profissionalizante 
em Artes Cênicas do cotidiano bastante di-
verso em que se encontram com crianças 
e adolescentes, cujos desafios poéticos e 
estéticos se mostram diversos daqueles da 
profissionalização teatral.

Com a clareza de que a formação técnica 
vem das necessidades de elaboração de um 
discurso (Ryngaert, 2009), não a precede - 
especialmente com não profissionais -, pas-
sei a propor aos licenciandos em Teatro out-

Formação de professores de teatro e a brincadeira 
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ras estratégias artístico-pedagógicas para 
a observação e condução de brincadeiras 
dramatizadas que levassem mais em con-
ta a existência de gradações na capacidade 
de metamorfose de jogadores de variadas 
idades. Isto porque verificava que nem sem-
pre os manuais e técnicas teatrais mais cor-
rentes no Brasil nas últimas décadas levam 
em conta as impossibilidades momentâneas 
e dificuldades de implantação junto às cri-
anças - e até mesmo aos adultos - de pro-
cedimentos consagrados e convencionados 
no jogo dramático e no jogo teatral.

Parece-me que o Ensino de Teatro no Bra-
sil nas últimas décadas tem levado em conta 
exatamente o início de um processo onde se 
atinge certo grau de maturação da capaci-
dade de metamorfose na transição entre a 
brincadeira dramatizada e o jogo dramático 
propriamente dito, como prática social regra-
da e baseada na capacidade de estabelecer 
e obedecer aos acordos grupais, quando a 
criança ou adolescente passa a ter a per-
cepção da “exigência do espectador como 
motivação” (Lopes, 1989, p. 96), Mas poucas 
iniciativas tem sido realizadas no que tange 
à brincadeira dramatizada (Lopes, 1989), um 
grau menos complexo, anterior/ concomi-
tante ao jogo dramático propriamente dito.

Mais do que defender uma linha ou um 
manual específico como guia do fazer te-
atral, interessou-me oferecer mais subsídios 
para que o professor de Teatro em formação 
pudesse, junto às crianças e adolescentes, 
reunir condições para que a criatividade e 
capacidade de comunicação e expressão 
sejam cultivadas, independente de padrões 
estéticos ou poéticos impostos a priori. Pas-

sei a questionar com os professores de Te-
atro em formação um uso indiscriminado de 
manuais consagrados no Ensino de Teatro, 
levando-os a refletir se eles seriam exclu-
sivos e excludentes na formação de crianças 
e adolescentes que não tenham atingido um 
grau mais complexo de maturação de sua 
capacidade de metamorfose e que talvez ne-
cessitem de outros recursos para alavancar o 
cultivo desta maturação. 

Acredito que os licenciandos em Teatro 
puderam perceber que existem muitas out-
ras “formas intermediárias” de fazer Teatro, 
não se pode ignorar a existência ou im-
portância destas. Estas gradações poderiam 
ser percebidas, acolhidas e encaminhadas 
no fazer do Teatro-educação; elas não pre-
cisam nem devem esgotar-se em si mesmas, 
pois são uma base para um trabalho teatral 
concomitante ou posterior, podem ser uma 
preparação e/ou complementação a outras 
técnicas e poéticas já consagradas.
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No ano de 2003, com a promulgação da 
Lei 10.639, tornou-se obrigatório no 

Brasil, a inclusão da História e Cultura Afro-bra-
sileira e Africana nos currículos escolares. Em 
2004, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana foram instituídas. Com ela, uma políti-
ca nacional de ações afirmativas foi iniciada e 
a Educação assumiu papel importante na luta 
pela eliminação do racismo e da discriminação. 
Entretanto, de acordo com Gomes (2012), os 
dispositivos legais entram com confronto com 
o mito da democracia racial e com o imaginário 
e práticas de racismo presentes em nossa so-
ciedade e no cotidiano escolar, bem como no 
imaginário dos profissionais da educação em 
todos as modalidades da educação. Assim os 
cursos de formação inicial, cumprem um pa-
pel importante incorporando a educação das 
relações étnico-raciais como um dos “eixos 
norteadores da proposta político-pedagógi-
ca” (GOMES, 2012, p.27). Pelo exposto, este 
trabalho apresenta um relato de experiência 
desenvolvido em um curso de formação de 
professores dos anos iniciais, onde a temática 
das relações étnico-raciais esta presente na 
ementa da disciplina de Metodologia do En-
sino de História e Geografia. Nossa ação foi 
desenvolvida junto com alunos do curso de 
Pedagogia, da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto, na Universi-
dade de São Paulo. A experiência didática foi 
desenvolvida em três etapas. A primeira en-
volveu uma avaliação diagnóstica, a segunda 
diz respeito a uma aula expositiva dialogada 
e a terceira refere-se a uma atividade didática 

no formato de um estudo dirigido e análise 
de livros didáticos. A avaliação diagnóstica 
teve o intuito de levantar questões pertinen-
tes ao curso de formação inicial, bem como 
levantar a as percepções dos alunos sobre 
as Diretrizes Curriculares. Dois instrumen-
tos foram utilizados nesta avaliação, um de-
les contou com questões sobre o ensino de 
História e Geografia, suas práticas escolares 
nos anos iniciais e a Lei 10.639/2003. O outro, 
no formato de um levantamento oral, permi-
tiu que nomes de personagens da história 
do Brasil fossem verbalizados e anotados. Os 
instrumentos revelaram que ainda existem 
dúvidas em torno das Diretrizes, sua obrig-
atoriedade nos currículos, bem como em 
relação à temática da educação étnico-racial. 
Os nomes dos personagens que a maioria 
dos alunos indicou foram de homens, bran-
cos e representantes da elite. Dentre eles, 
apenas um era negro, Zumbi dos Palmares. 
A aula expositiva dialogada partiu da contex-
tualização das Diretrizes Curriculares. Refleti-
mos sobre a consciência política e histórica 
da diversidade, o fortalecimento de iden-
tidades e de direitos e as ações educativas 
de combate ao racismo e a discriminações. 
Apresentamos um breve histórico do movi-
mento negro ao longo da História do Brasil, 
selecionando as principais ações empreendi-
das pelas diversas entidades do Movimento 
Negro e sua relação direta com a Educação. 
Os alunos participaram ativamente, citaram 
ações de movimentos negros locais. O mov-
imento de quilombagem (MOURA, 1989) e a 
importância de outros quilombos no período 
colonial brasileiro, além de Palmares, foi de-
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stacado. Os alunos relataram que somente o 
quilombo do Palmares foi apresentado a eles 
no Ensino Médio, como espaço de resistên-
cia. Foi discutido sobre uma imprensa espe-
cífica, que representava a comunidade negra 
e denunciava o racismo. Finalizamos a aula 
exibindo um vídeo produzido pelo Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
(IBASE), que trazia uma questão provoca-
tiva: Onde você guarda o seu racismo? Em 
seguida, os alunos receberam uma atividade 
de ensino, a ser desenvolvida no formato de 
um estudo dirigido composto por questões 
a serem respondidas de acordo com as Di-
retrizes . Além do referido estudo, foi solic-
itado que os alunos levantassem em livros 
didáticos, atividades sobre o tema. As mes-
mas deveriam ser comentadas. O objetivo 
era promover a leitura e o estudo das princi-
pais partes do documento oficial, possibilitar 
manuseio de livros didáticos, permitir busca 
de atividades didáticas sobre o tema e, final-
mente, contribuir com a descrição analítica. 
Apesar do desconhecimento dos conteúdos, 
revelados na primeira etapa, pela avaliação 
concluímos que a experiência didática pos-
sibilitou, dentre outros aspectos, despertar 
o desejo de planejar práticas de ensino so-
bre a temática, além de permitir que as con-
cepções de ensino de História e Geografia 
nos anos iniciais fossem ressignificadas.
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E ste trabalho busca partilhar as experiências 
formativas desenhadas de forma colabora-

tiva entre as docentes responsáveis pelas dis-
ciplinas Metodologia do Ensino de Inglês I e 
Metodologia do Ensino de Inglês II, com ênfase 
para a natureza dialética entre teoria e prática.

Situadas no currículo do curso de Licencia-
tura em Letras e ofertadas pela Faculdade de 
Educação, as disciplinas visam possibilitar a 
compreensão das dimensões política, formati-
va e cultural associadas ao ensino de língua in-
glesa no currículo da Educação Básica. O curso 
introduz, consolida e expande conhecimentos 
teórico-metodológicos do campo do ensino 
de línguas estrangeiras, articulando-os com 
teorias filosóficas, linguísticas e educacionais 
com ênfase para a Educação Básica brasile-
ira. O encontro com a complexidade do uni-
verso da sala de aula visa fornecer ao futuro 
professor algumas das estratégias, habilidades 
e competências necessárias para o exercício 
profissional da docência. Ao longo do curso, 
espera-se que o aluno futuro professor com-
preenda as especificidades do ensino e apren-
dizagem de inglês, reconhecendo-se como 
sujeito integrante de uma comunidade profis-
sional (Kumaravadivelu, 2014). 

Goodwin (2010) propõe pensarmos a for-
mação docente à luz de cinco dimensões do 
conhecimento, a saber: i. conhecimento pes-
soal; ii. conhecimento contextual; iii. conhe-
cimento pedagógico; iv. conhecimento soci-
ológico; v. conhecimento social.

Tendo essas dimensões como referência, o 
curso é organizado de modo que as experiên-

cias de aprendizagem propiciadas sejam elas 
próprias vivências baseadas nos princípios e 
problemas discutidos em aula, em um mov-
imento de looping (Woodward, 1991) que 
busca criar sintonia entre o modo como as 
atividades de sala de aula e de estágio são 
conduzidas e o que por meio delas se discute, 
descobre e propõe para o ensino de inglês nas 
escolas de Educação Básica. 

No que diz respeito ao conhecimento pes-
soal, os professores em formação são convi-
dados a produzirem narrativas autobiográficas 
em que explicitam suas experiências forma-
tivas e o papel de seus professores na elabo-
ração de suas teorias pessoais sobre o ensino. 

Quanto ao conhecimento contextual, as ativ-
idades de estágio combinam uma perspectiva 
investigativa a uma perspectiva etnográfica, e 
são desenvolvidas de modo que o professor 
em formação mergulhe no contexto escolar e 
nele elabore interpretações sobre quem são os 
sujeitos daquela comunidade e como eles per-
cebem e constroem suas realidades. 

O conhecimento pedagógico se evidencia 
no estudo da trajetória histórica do ensino de 
língua inglesa, na descoberta e na partilha de 
práticas que consideram as especificidades da 
aprendizagem de línguas e as relações entre 
oralidade, leitura e escrita em contextos mul-
timodais e ainda na ampliação de repertórios 
de práticas constitutivas do ofício docente: o 
planejamento, o sequenciamento didático, a 
organização dos espaços e tempos, a análise 
crítica de materiais didáticos, a avaliação da 
aprendizagem. 

A formação profissional do professor contemporâneo: 
a experiência formativa da Metodologia do Ensino de 
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Leituras, debates e tarefas reflexivas sobre 
que língua ensinamos quando ensinamos in-
glês, a quem pertence essa língua e que papel 
ela tem nos atuais processos de globalização 
abrem caminhos para que os professores em 
formação redesenhem seu conhecimento 
sociológico, reelaborando suas teorias e rep-
ensando seus pontos de vista de modo a se 
prepararem eticamente para os dilemas e con-
flitos que emergem no contexto escolar. 

Por fim, o conhecimento social ganha con-
tornos nas práticas de partilha das produções 
dos próprios professores em formação por 
meio de portfólios virtuais que combinam 
publicações acadêmicas de natureza multi-
modal (escrita, vídeo, áudio, fotografias, ima-
gens, infográficos, dentre outros) elaboradas 
ao longo dos semestres letivos, fomentando 
de comunidade profissional.

As cinco dimensões do conhecimento fun-
cionam como eixo norteador ao longo de 
todo o curso, sendo construídas por meio da 
realização de atividades variadas tanto em sala 
de aula (Input Sessions, Refletive Tasks, Jigsaw 
Reading Assignments) quanto em meio digital 
(Idea pot, e-portfolios) por meio de uma plata-
forma online, constituindo-se uma extensão 
de nossa comunidade profissional. Ao longo 
do curso, são propostos momentos de partilha 
das experiências de estágio, os quais são com-
preendidos e problematizados à luz dos estu-
dos teóricos. Cada atividade realizada ajuda a 
tecer a construção dos domínios de conheci-
mento, sendo avaliadas sob uma perspectiva 
dialógica, em que critérios avaliativos são pre-
viamente negociados. Ao final do curso, discu-
timos o potencial dessas práticas no fomento 
à colaboração entre os professores-estudantes 

e na criação de um espaço de troca coletiva de 
saberes construídos sobre e na docência.

Ao serem alimentadas pela própria funda-
mentação teórica, as escolhas didáticas dos 
cursos de Metodologias do Ensino de Inglês 
têm despertado expressivo engajamento dos 
alunos-futuros professores, tanto nas discussões 
e produções acadêmicas quanto em suas ex-
periências de estágio. O projeto de constituição 
de uma comunidade profissional que permeia 
todo o desenho curricular também se mostra 
como importante princípio formativo, conforme 
revelam os relatos dos próprios alunos, partilha-
dos e analisados nessa apresentação. 

Referências
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Resumo

O presente relato propõe-se a apresentar 
as especificidades da atuação do mon-

itor-estagiário do Programa de Aperfeiçoa-
mento do Ensino – PAE da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação da USP na Licenciatura em 
Artes Visuais da ECA/USP, na etapa de está-
gio supervisionado em docência, destacan-
do as ações desenvolvidas no processo de 
formação inicial de professores.

Objetivos
Seu principal objetivo é aprimorar a formação 

do pós-graduando para atividade didática de 
graduação por meio de atividades que incluem 
o assessoramento ao docente responsável pela 
disciplina e aos discentes matriculados.

Descrição do Projeto
O Programa de Aperfeiçoamento de En-

sino - PAE é regulamentado pela Portaria 
GR 3588, de 10 de maio de 2005, destina-se 
exclusivamente a alunos de Pós-Graduação 
matriculados na Universidade de São Paulo 
nos cursos de mestrado e doutorado. A sua 
composição consiste em duas etapas: Prepa-
ração Pedagógica e Estágio Supervisionado 
em Docência. Quanto à Etapa de Estágio 
Supervisionado em Docência, caracteriza-se 
pela participação do aluno de pós-gradu-
ação nas múltiplas dimensões pressupostas 
à docência como: aprimoramento das hab-
ilidades didáticas, desde o interagir com os 
alunos em sala de aula e discutir em reunião 
com a supervisora o cumprimento do cro-

nograma previsto para a conclusão do cur-
so, como também a atualização e comuni-
cação de alteração do material de leitura, 
orientação dos alunos na organização dos 
seminários com devolutivas pró-ativas, e re-
distribuição do calendário de acordo com as 
novas demandas de percurso.

Metodologia
O projeto foi desenvolvido em duas disci-

plinas (CAP0284 História do Ensino da Arte 
no Brasil I e CAP0285 História do Ensino da 
Arte no Brasil II) que são complementares 
e que subsidiam a formação dos discentes, 
envolvendo as ações do estagiário entre as 
quais se destacam: reunião com o supervi-
sor para discussão dos conteúdos da disci-
plina, organização do calendário de prepa-
ração e apresentação de seminários pelos 
alunos, orientando-os e cooperando quan-
to ao cumprimento das atividades, suporte 
referente aos textos indicados para leitura, 
auxiliando também na logística, preparando 
a sala e os recursos para apresentação (kit 
multimídia, projetor, computador, digitali-
zação dos textos), na organização geral do 
curso (frequência dos alunos e cumprimento 
do calendário) comunicando alterações via 
e-mails e grupo de “WhatsApp”, e na con-
strução de uma estratégia didática para o 
desenvolvimento da disciplina.

Resultados
É evidente a relevância dessa experiência 

como aprimoramento das habilidades didáti-
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cas, desde o interagir com os alunos em sala 
de aula e discutir em reunião com a supervi-
sora o cumprimento do cronograma previsto 
para a conclusão do curso, como também a 
atualização e comunicação de alteração do 
material de leitura, orientação dos alunos na 
organização dos seminários com devolutivas 
pró-ativas, e redistribuição do calendário de 
acordo com as novas demandas de percurso. 
Durante o convívio semanal ao longo do se-
mestre com o grupo de alunos e a professora 
responsável, foi de fundamental importância 
auxiliar nas aulas para a formação de futuros 
profissionais e, sobretudo, compreender, o 
quão desafiador é lidar com o conhecimento 
em múltiplos aspectos com pessoas de inter-
esses e repertórios bastante diversificados. 
Logo, contribuiu fortemente para os resul-
tados positivos a atuação constante e ade-
quada do estagiário que possibilitou e deu 
suporte às atividades docentes e dos futuros 
licenciandos.

Conclusões
O êxito das atividades realizadas pelo es-

tagiário ao longo de dois semestres da Li-
cenciatura em Artes Visuais demonstram 

a importância de ações coordenadas tanto 
da professora da disciplina quanto do aluno 
de pós-graduação, cuja atuação baseou-se 
em fornecer subsídios conceituais e opera-
cionais aos principais atores envolvidos no 
processo (supervisora, estagiário e alunos 
matriculados). De modo geral, a experiên-
cia da preparação do curso foi amplamente 
enriquecedora, tanto pelas leituras relacio-
nadas quanto pela experiência na atividade 
de preparação do conteúdo a ser ministrado. 
Vale salientar também, a importância na for-
mação para a docência do ensino superior, 
a oportunidade de ampliar a visão sobre o 
processo de ensino-aprendizagem e o olhar 
diferenciado da figura do professor.
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1. Objetivo 

E ste trabalho apresenta o funcionamento 
e os resultados do Núcleo de Avaliação 

Institucional (NAI) da FEUSP, que desenvolve 
projeto de estágio curricular num conjunto 
de escolas públicas, de forma articulada com 
a formação continuada de gestores e profes-
sores da rede pública, possibilitando a reflex-
ão e a pesquisa sobre formas de Avaliação 
Institucional Participativa. 

 
2. Descrição do projeto 

Sob a coordenação das docentes Sonia 
Kruppa e Lisete Arelaro, o NAI reúne es-
tagiários curriculares (da Pedagogia e de-
mais Licenciaturas) e profissionais da rede 
pública interessados na temática da Aval-
iação Institucional da escola pública: uma 
estratégia de autoavaliação participativa/ne-
gociada realizada pelos sujeitos envolvidos 
com a instituição escolar e conhecedores do 
seu contexto local e entorno. Propõe-se que 
cada escola, a partir de seu Projeto Político 
Pedagógico, defina suas metas de melhoria, 
na contramão da lógica das avaliações exter-
nas e em larga escala, ou seja, num perspec-
tiva de resistência às avaliações-controle (cf. 
MENDES et al, 2015; SAUL, 2015). 

 
3. Metodologia

O Núcleo articula três dispositivos: a) Es-
tágio Curricular: o percurso de 60h de es-
tágio inclui: trabalho de campo em escolas 
públicas parceiras; encontros formativos 
com profissionais da educação básica (per-
tencentes ao Núcleo); e encontros de orien-

tação de estágio mediados pelos pesquisa-
dores do Núcleo; b) Formação Continuada: 
os profissionais das escolas parceiras que 
acolhem os estagiários participam de curso 
de extensão com encontros quinzenais na 
FEUSP; c) Pesquisa: atividades de pesquisa 
do próprio núcleo com a participação de es-
tudantes de pós-graduação, bolsistas e do-
centes. 

 
4. Principais resultados e contribuições

Formação de 40 estagiários em 2016 e a 
mobilização de 35 para o estágio neste se-
mestre; participação de 16 escolas públicas 
e 2 órgãos de gestão – SME Cotia e DRE Bu-
tantã; realização de 4 cursos de extensão (3 
de Difusão e 1 de Atualização; 2 concluídos, 
2 em andamento); discussão e revisão dos 
projetos pedagógicos das escolas parceiras 
do NAI; parceria com o Instituto LIDAS/Por-
tal CulturaEduca para georreferenciamento e 
mapeamento colaborativo do território das 
escolas do projeto; 6. conquista dos 3 bol-
sistas da pós-graduação no recente edital do 
PFP USP. 

 
5. Conclusão

O NAI-FEUSP representa uma iniciativa 
singular para a formação de futuros e atuais 
professores comprometidos com a avaliação 
institucional da escola pública, contribuindo 
sobremaneira com a qualidade social da ed-
ucação. 
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Resumo

E ste trabalho busca aprimorar a reflexão 
sobre a formação inicial do docente at-

ravés do modelo adotado pela Universidade 
Federal do Ceará, CASa (Comunidade de 
Cooperação e Aprendizagem Significativa). 
O programa CASa foi criado por três profes-
sores da instituição que buscaram propor-
cionar aos docentes entrantes, uma opor-
tunidade de aprenderem e compartilharem 
teorias e experiências de ensino e necessi-
dade de aprendizagem docente. Identifica-
mos dentre os objetivos do programa o de 
proporcionar um ambiente de discussão, 
seguido de preparar o docente para con-
ciliar a notória formação acadêmica com os 
avanços da sociedade e as novas demandas 
dos estudantes. 

Introdução
As instituições, representativamente, os 

docentes e os discentes estão sendo impact-
ados com as mudanças e novas demandas 
da sociedade. Souza (2016) discorre que a 
entrada do docente se dá por um concur-
so, onde se avalia seus conhecimentos por 
meio de uma avaliação escrita, sua didática 
por meio de uma avaliação de cunho didáti-
co e sua experiência profissional por meio 
do tempo de ensino, suas publicações, ori-
entações e participações em eventos como 
consta no Currículo Lattes. Assim sendo, 
reconhecemos juntamente com a autora 

que “participar de um processo seletivo e 
ser aprovado mostra uma superioridade do 
profissional aprovado e posteriormente essa 
superioridade é confrontada e precisa ser re-
nunciada para que se renove o conhecimen-
to” (SOUZA, 2016, p.141). 

Portanto, o processo de formação do docen-
te durante o estágio probatório deve ter o in-
tuito de levar o docente a descobertas e a retifi-
cação dos erros. Dessa forma, percebemos que 
a formação oferecida pela CASa traz uma flexi-
bilidade de horários e de conteúdo necessários 
ao processo de formação desses profissionais.

Esta pesquisa foi decorrente de pesquisa 
de doutoramento. Este artigo se propõe a 
identificar os objetivos do programa, para 
tal, foi feita uma pesquisa qualitativa, docu-
mental com o uso de entrevistas. 

 
Programa CASa - Comunidade de Coop-
eração e Aprendizagem Significativa

O programa CASa foi criado por três profes-
sores de diferentes áreas e departamentos da 
instituição que teve a intenção de melhorar a 
formação e também a inserção dos docentes. 
Assim por seis mãos, três professores deram 
início a formação docente da CASa em 2009 
com a intenção de acolher os novos colegas 
docentes. Posteriormente, a formação docen-
te se tornou obrigatória e normatizada pela lei 
federal, Lei Nº 12.772/2012. Que levou a consol-
idação do programa CASa como um programa 
institucional de formação docente. Entretanto, 
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no primeiro semestre de 2016 o programa pas-
sou a pertencer ao EIDEIA – Escola Integrada de 
Desenvolvimento e Inovação Acadêmica. 

Cada docente tem a autonomia de escolher 
entre as atividades oferecidas as que lhe convier 
durante os três anos de estágio probatório, con-
tanto que se cumpra às 64 horas de formação. 
Em 2012, foi um ano marcado pela expansão 
das universidades, eram aproximadamente 900 
docentes participando do estágio probatório.

Metodologia da Pesquisa
O estudo foi realizado com um dos fun-

dadores do programa e um dos atuais ge-
stores do programa. A entrevista ocorreu en-
tre os meses de Junho e Setembro de 2016. 
Para essa pesquisa utilizamos os dados ob-
tidos de uma entrevista não estruturada e 
outra entrevista semiestruturada com nove 
perguntas onde buscamos através da análise 
do discurso e dos documentos fornecidos 
identificar os objetivos do programa de for-
mação docente da instituição.

Resultados da Pesquisa
A intensão da formação docente se mostrou 

inicialmente uma tensão, pois definir uma for-
mação para centenas de docentes que ingres-
savam de diferentes áreas e com diferentes con-
hecimentos e experiências na universidade não 
se mostrava tarefa fácil. Entretanto, os docentes 
precursores perceberam que para desenvolver 
formações apropriadas era necessário escutar 
esses novos docentes e identificar suas neces-
sidades de formação e a partir dessas infor-
mações criarem as ações formativas de acordo 
com as necessidades levantadas. 

A fase inicial do programa CASa correspon-
deu a fase de preparação, de construção do 
próprio programa que percebeu que a docên-
cia universitária necessitava de conhecimen-
tos específicos da área, investigativos para a 
produção do saber, didáticos e pedagógicos e 
de desenvolvimento de pessoas. Sendo assim, 
pensou-se no programa CASa como um dis-

positivo de formação contínua, onde os do-
centes pudessem se formar durante e após o 
estágio probatório. As propostas das atividades 
do programa foi produto da reflexão e da troca 
de experiências dos docentes com os pares. O 
processo de aprendizagem visa à inclusão do 
sujeito na pluralidade da atividade docente que 
envolve o ensino, a pesquisa e a extensão.

No ano de 2013 foram 79 ações formati-
vas. Em 2014 foram disponibilizados aos do-
centes 86 ações formativas. Em 2015 foram 
disponibilizados 58 ações formativas.

Conclusão
A escuta ativa utilizada pelo programa 

CASa contribuiu para identificar as necessi-
dades dos docentes e delinear uma formação 
contínua capaz de atender a pluralidade de 
docentes de diversos departamentos e áreas 
que fazem o corpo professoral da instituição. 
Além disso, as reuniões elaboradas pelo pro-
grama se mostrou uma ferramenta nortea-
dora, ocasionando maior engajamento dos 
docentes nas formações ao proporcionar um 
ambiente de discussão no objetivo de prepa-
rar estes para conciliar formação acadêmica 
com os avanços e as demandas da sociedade, 
representativamente dos estudantes. 
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E ste trabalho intenciona conduzir a uma 
reflexão acerca da importância do letra-

mento acadêmico para a formação dos gra-
duandos em cursos de Licenciatura. Infere-se 
que esse letramento, entendido por Fischer 
(2008) como a fluência em formas particu-
lares de pensar, ser, fazer, ler e escrever in-
tegradas a um dado contexto social, contri-
bua para uma formação mais consistente de 
professores de Educação Básica. Diante do 
quadro de baixo letramento entre os alunos 
dos cursos de Ensinos Fundamentais e Mé-
dio, acredita-se que o primeiro passo seja o 
trabalho de investimento na escrita dos pro-
fessores em seus cursos de formação inicial. 
Isso porque a proposta de formação conti-
nuada deve contemplar o aprimoramento da 
prática de escrita, não o seu desenvolvimen-
to. Nesse sentido, propõe-se a valorização 
do conhecimento das regras da norma culta 
da Língua Portuguesa, bem como da aplica-
ção das qualidades textuais no Ensino Supe-
riores, sobretudo nos cursos de licenciatura. 

A motivação inicial para este estudo é a 
constatação de que parte considerável dos 
professores de Educação Básica apresenta 
dificuldade de comunicação escrita apoiada 
na norma culta da Língua Portuguesa. Essa 
dificuldade evidencia-se nos instrumentos 
de registro pedagógico, tais como plane-
jamentos e relatórios de aulas e, em última 
instância, revela-se nas práticas docentes 
que demandam a prática da escrita: elabora-
ção de provas e atividades, redação de con-
teúdo e comandas na lousa ou em material 
a ser projetado.

O pressuposto de que ao ingressar no 

Ensino Superior o aluno já domine a norma 
culta de sua língua materna nem sempre é 
verdadeiro, conforme indica Carlino (2005). 
Prova disso é a experiência com formação 
de professores do Ensino Básico revelar que 
muitos, após todo o período de graduação, 
mantêm lacunas de conhecimento em rela-
ção à sua comunicação escrita. Não se trata 
de caso isolado a constatação de idiossincra-
sias em comunicados que os professores tro-
cam com as famílias dos alunos. O fato é que 
esses profissionais passaram pela formação 
de nível superior e, em muitos casos, até 
mesmo por cursos de pós-graduação. Nesse 
sentido, pontua-se que questões gramaticais 
elementares, como a terminação dos tempos 
verbais no passado e no futuro, por exemplo, 
são pontos a serem considerados nos cursos 
de graduação, a fim de melhorar o nível da 
Educação Brasileira, elevando o grau de le-
tramento.

Esse tipo de constatação pode parecer 
contraditório frente aos avanços contem-
porâneos da Sociolinguística. No entanto, 
apesar de postular sobre a predominância 
da comunicação em detrimento da estrita 
“correção” gramatical, os estudos da área 
resguardam a necessidade de os professo-
res atuarem como “poliglotas” em sua pró-
pria língua. Isto é, embora a Educação Básica 
deva levar em conta os conhecimentos pré-
vios dos alunos e deles servir-se com respei-
to para a condução de novos conteúdos, é 
essencial que o professor conheça a norma 
culta para trabalhá-la da maneira mais ade-
quada em integração com as normas verna-
culares com seus alunos.
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Acredita-se que letramento acadêmico 
dos futuros docentes possa auxiliar a reduzir 
os números alarmantes do MEC acerca do 
analfabetismo funcional. Ler e não decodi-
ficar devidamente o significado de um texto 
é a faceta mais evidente desse problema. A 
outra, um pouco mais velada, é o bloqueio 
de transformar em conhecimento escrito 
as ideias que se pretende comunicar. Lea e 
Street (1998) apontam a importância desse 
letramento no âmbito universitário para de-
senvolvimento pleno das habilidades e para 
a socialização acadêmica, que resultam no 
profissional qualificado para trabalhar com o 
ensino na Educação Básica. 

Não se intenciona propor a retomada de 
aulas de produção escrita no Ensino Superior. 
Tampouco se acredita na inserção de aulas de 
Língua Portuguesa de nível Médio em detri-
mento de disciplinas técnicas de cada curso 
de licenciatura. Propõe-se, de maneira diver-
sa (embora com a mesma intenção), o acom-
panhamento detido das produções textuais 
acadêmicas. O trabalho com os gêneros tex-
tuais acadêmicos, tais como relatórios, tra-
balhos de conclusão de curso e até mesmo 
provas e atividades, permite que se modele 
a comunicação escrita dos professores, com 
vistas à objetividade. Cabe, dessa forma, aos 
professores dos cursos de graduação orien-
tar os futuros educadores a transmitirem as 
informações da maneira mais precisa e, para 
tanto, apontar imprecisões gramaticais que 
prejudiquem a compreensão. 

Conclui-se que o letramento acadêmico 
consistente não demandaria de todos os do-
centes do Ensino Superior esquematizarem 
o gênero textual desejado antes de solici-
tarem um trabalho acadêmico. Essa função 

pode ser de fato atribuída apenas às disci-
plinas específicas de metodologia dos traba-
lhos científicos. Contudo, infere-se que cai-
ba a cada docente cobrar de seus alunos a 
estrutura do gênero textual solicitada, bem 
como a norma culta da Língua Portuguesa. 
A leitura exaustiva e comentada, somada ao 
feedback a cada aluno sobre seus acertos e 
pontos a serem melhorados é investimento 
indispensável à melhor assimilação do em-
prego da língua materna como essencial aos 
professores, cuja principal ferramenta de tra-
balho é comunicação.
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Experiências da disciplina MAT 1500 - Projetos de 
Estágio - Licenciatura em Matemática
Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo

Daniela Mariz Silva Vieira
 

Formação Inicial de professores

A disciplina MAT 1500 – Projetos de Estágio, é 
uma disciplina anual do IME-USP, obrigatória 

para os alunos do curso de Licenciatura em Mate-
mática. Nesta disciplina, os alunos devem desen-
volver projetos de estágio junto a escolas da rede 
pública de ensino, sob a regência de professores 
destas escolas. Os professores regentes também 
são alunos deste curso, porém sob a forma de um 
Curso de Extensão. Estes professores recebem um 
certificado de que cursaram tal disciplina, emitido 
pela Pró Reitoria de Cultura e Extensão, e a partir 
de 2016 homologado pela EFAP.

É uma disciplina bastante inovadora, pois pro-
põe o encontro e o diálogo entre USP e Escolas 
da Rede Pública de Ensino da Região Metropo-
litana de São Paulo. Permite aos alunos de gra-
duação a vivência em salas de aula, e aos profes-
sores uma maior proximidade e contato com a 
Universidade. 

Cada professor regente da Rede Pública de En-
sino integra um grupo de alunos de graduação 
do IME. Nas aulas de MAT 1500, alunos do IME 
e professores regentes apresentam seus proje-
tos de estágio, desde sua concepção inicial, até 
o projeto consolidado, bem como as reflexões 
finais do trabalho realizado durante todo o ano. 
Também são desenvolvidos nos encontros ofici-
nas sobre temas relevantes da Matemática, bem 
como discussões sobre textos relacionados ao 
tema, por exemplo [1] e [2].

A Reitoria da Universidade oferece uma bolsa 
para que um ou mais alunos de pós-graduação 
desempenhem o papel de bolsista-educador 
nesta disciplina. A bolsa está relacionada com o 
Programa Formação de Professores. Estes edu-
cadores auxiliam o docente no acompanhamen-
to e elaboração dos projetos de estágio. 

Neste sentido, a disciplina MAT 1500 é com-
posta de um professor docente da USP;

 alunos do curso de Licenciatura; professores 
da rede pública de ensino; bolsistas-educadores.

Eu tenho ministrado esta disciplina nos anos de 
2015, 2016 e também neste ano de 2017. Nestes 
anos, recebi professores de escolas públicas de 
Ensino Fundamental e Médio, de diferentes regi-
ões da região metropolitana de São Paulo: Osas-
co, Parelheiros, Guaianazes, Bom Retiro, Guaru-
lhos, Jd. Bonfiglioli, Santo André, entre outros.

Nesta comunicação pretendo compartilhar 
minhas experiências como docente responsável 
por esta disciplina, destacar os impactos dela so-
bre os alunos de Licenciatura, professores regen-
tes e educadores-bolsistas. Por exemplo, em ou-
tubro de 2015 foi realizada no IME-USP a Mostra 
do CAEM, um evento com o objetivo principal de 
estimular o debate e a troca de experiências en-
tre professores, visando ao aperfeiçoamento do 
ensino de Matemática. Neste sentido, três gru-
pos da minha turma de MAT 1500 apresentaram 
seus projetos em forma de pôster nesta mostra, 
cujos títulos foram: As Quatro Operações Mate-
máticas;

O castelo da Matemática; Proposta de Sequ-
ência Didática para o Ensino do Sistema Métrico 
Decimal. Estes três trabalhos foram publicados 
no Anais do evento.
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Criatividade na Disciplina de Instrumentação 
para o Ensino de Ciências Agrárias, Pautada pela 

Resolução CNE/CP 2/2015
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo

Rosebelly Nunes Marques
 

Formação Inicial de professores

A Formação Inicial de Professores tem 
diretrizes orientadoras, como a Delibe-

ração CEE no 111/2012 que aponta aspec-
tos importantes sobre a formação científi-
co-cultural, didático-pedagógica e estágio 
supervisionado; e as Deliberações CEE no 
126/2014 e CEE no 132/2015 que acrescen-
tam orientações sobre a formação docente. 
Atualmente, a Resolução CNE/CP no2, de 1 
de julho de 2015 traz e define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação ini-
cial em nível superior nos (cursos de licencia-
tura), considerando, entre outros aspectos, 
a sólida formação teórica e interdisciplinar; 
relação teoria-prática, valorização do traba-
lho coletivo e interdisciplinar, currículo am-
plo valorizando a construção da identidade, 
dos diretos e deveres dos cidadãos. Nesta 
resolução, em seu capítulo II, artigo 5º, in-
fere sobre a uma “concepção de educação 
como processo emancipatório e permanen-
te, bem como pelo reconhecimento da es-
pecificidade do trabalho docente, que con-
duz à práxis como expressão da articulação 
entre teoria e prática e à exigência de que 
se leve em conta a realidade dos ambien-
tes das instituições educativas da educação 
básica e da profissão”. Nos incisos IV e VII, 
é evidenciado o desenvolvimento da criati-
vidade, criticidade e promoção de espaços 
para a reflexão crítica. No caso do profissio-
nal egresso dos cursos de Engenharia Agro-
nômica e Florestal, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais, (BRASIL, 2006), também aponta a 
sólida formação científica, desejando-se que 

este profissional tenha postura intelectual, 
crítica, autônoma e criativa em seu ambiente 
de trabalho. Com a aproximação do Curso 
de Licenciatura, este profissional tende a se 
completar no sentido da formação humana, 
voltada para a diversidade. Dias e Marques 
(2017) relatam experiência bem sucedida 
com licenciandos em Ciências Agrárias no 
aprimoramento científico, postura crítica e 
autonomia, no desenvolvimento de ativida-
des de leitura científica e debates durante as 
aulas. Neste sentido, este trabalho apresenta 
e discute atividades práticas voltadas para o 
desenvolvimento da criatividade, realizadas 
na disciplina LES0342-Instrumentação para 
o Ensino de Ciências Agrárias, que tem por 
objetivos apoiar e incentivar o desenvolvi-
mento de materiais didáticos que facilitem 
o ensino das técnicas agrícolas e conteúdos 
da área das ciências agrárias. As atividades 
são realizadas em grupo e individuais, sen-
do trabalhados aspectos de liderança, deci-
são, postura crítica, criatividade, ludicidade, 
respeito ao diferente (educação inclusiva) e 
recursos didáticos de ensino. Dentre as ativi-
dades estão: análise de folhetos educativos/
informativos, uso de lousa (escrita), debates, 
criação de kits didáticos, jogos didáticos, 
elaboração de cartazes, seminários, discus-
são de textos sobre saberes docentes, CTSA 
(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), 
História da Ciência, Oficinas de materiais di-
dáticos, entre outros. Em uma das atividades, 
sobre hortas, os estudantes são desafiados a 
pensar como inserir uma horta na escola, va-
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lorizando todos os alunos e incluindo alguns 
com uma deficiência (cego, surdo, cadeiran-
te, etc.). Esta atividade também foi pensada 
em atendimento a obrigatoriedade da Edu-
cação Inclusiva e Libras nos currículos das 
Licenciaturas. Ao longo dos cinco anos de 
oferecimento da disciplina (período notur-
no) percebeu-se que ainda há aspectos que 
dificultam a criatividade e motivação destes 
alunos, como a carga horária do bacharelado 
que cursam durante o dia, trazendo um for-
mato de ensino mais teórico e acumulado, 
proporcionando o estudo mais memorizado. 
Um dos destaques dos alunos sobre a cria-
tividade e motivação está no pertencimento 
ao ambiente de aprendizagem e valorização: 
“Os estudantes tendem a se motivar e serem 
mais criativos quando são valorizados e re-
conhecidos por cada coisa que fazem, que 
se esforçaram pra fazer, independente da 
idade. Isso porque a pessoa (independente 
de ser criança ou adolescente ou universitá-
rio) que se sente parte daquilo vai se sentir 
à vontade para contribuir com aquele espa-
ço e vai sentir interesse em agregar cada vez 
mais”. Identificado também em atividades 
mais lúdicas, mas sempre valorizando o am-
biente: “Um ambiente motivacional propicia 
liberdade para cada estudante mostrar aqui-
lo q é mais importante para suas vidas, cada 
estudante motivado reflete em suas atitudes 
o que existe de melhor dentro de si, este am-
biente propenso ao surgimento de inúme-
ras ideias abre espaço para criatividade, que 
no ambiente escolar pode ser interpretado 
de diversas maneiras, sejam elas desenhos, 
músicas, histórias, jogos e afins”. Desta ex-
periência, fica bastante evidente que os es-
tudantes mais motivados colocam o foco da 

atenção na satisfação das necessidades e no 
prazer da conquista, e compreendem as di-
ficuldades, assim tendem a participar mais 
dos processos que lhes são apresentados e 
envolvem-se mais. Para o professor é impor-
tante estar motivado e esse processo ocorre 
ao perceber nos alunos o amadurecimento, 
a reflexão, a evolução destes em sua em sua 
formação inicial.
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A situação histórico-espacial na preparação de uma 
disciplina e seu papel na formação para a docência

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
Pedro Teixeira Carvalho e Sandra Maria Patrício Ribeiro

 

Formação Inicial de professores

Q uais são os elementos necessários para 
formar-se inicialmente um professor 

que seja suficientemente bom? Pensando 
nesta pergunta, propomos a presente comu-
nicação na qual pretendemos, através de um 
relato pessoal, contribuir para a discussão 
sobre a formação docente. Enfocaremos um 
ponto específico, que se coloca como o re-
sultado de um trajeto de formação e pesqui-
sa iniciado em 2014: o da preocupação com 
a preparação da ementa de uma disciplina 
levando em conta um eixo muitas vezes 
deixado de lado, que aqui chamaremos de 
histórico-espacial, reportando a um concei-
to de Frederic Munné (1995) que explicitare-
mos adiante.

O relato que virá a seguir, e será o ponto 
principal de nossa comunicação, será o ma-
terial que nos permitirá analisar a questão da 
situação temporo-espacial na preparação de 
uma disciplina e em seu ensino, para num 
segundo momento podermos discorrer so-
bre o papel desta questão na formação do-
cente.

Acreditamos que para propor uma disci-
plina que dialogue com sua área como um 
todo, o ensino precisa ser um ensino situa-
do em relação ao eixo temporo-espacial. Se 
transpusermos a definição de situação dada 
por Piéron (1995), como o “conjunto de re-
lações globais de posição e ação entre um 
organismo e seu meio”, para a questão que 
trazemos sobre o preparo de uma discipli-
na, podemos dizer que um ensino situado é 
aquele no qual a disciplina se integre e dialo-
gue com o seu conjunto – por um lado, com 
a área de saber e o currículo do curso; por 

outro, com o desenvolvimento desta discipli-
na ao longo do tempo.

Esta situação em relação ao eixo tempo-
ro-espacial inspira-se nas concepções de 
Frederic Munné (1997) sobre um modelo de 
compreensão do objeto da psicologia social 
– o comportamento humano – que tenha 
múltiplas facetas para ser o mais abrangente 
possível, sendo duas delas referentes a um 
eixo que o autor chama de eixo temporo-es-
pacial (eixo composto pelas áreas de história 
e antropologia). Transpondo tal modelo de 
compreensão à reformulação da ementa de 
uma disciplina de graduação, faz-se neces-
sário, portanto, levar em consideração a his-
tória desta disciplina e como que cada mo-
mento da disciplina dialogava com a área em 
sua própria época. 

Elucidados os pontos teóricos que nos 
ampararão em nossa análise, podemos 
prosseguir com o relato em questão: come-
çamos nosso trajeto em 2014, como alunos 
de graduação do terceiro ano do curso de 
psicologia. Cursamos, naquele ano, a disci-
plina de Psicologia das Relações Humanas, 
que seria o marco inicial de uma frutífera re-
lação com a professora. No ano seguinte, fo-
mos monitores desta mesma disciplina e nos 
vimos frente a um grande desafio: ajudar a 
professora no processo de reformulação da 
disciplina (ela havia assumido oficialmente a 
disciplina havia alguns poucos anos, e estava 
começando o processo oficial de reformu-
lá-la em relação ao que a professora ante-
rior, Sueli Damergian, ministrava). A principal 
contribuição nova a ser situada no contexto 
geral da disciplina era o olhar transdiscipli-
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nar – dos níveis de realidade, das teorias da 
complexidade, principalmente. Esta experi-
ência de remodelação tornou-se um primei-
ro trabalho (Ribeiro & Carvalho, 2015). Neste 
momento, iniciamos uma iniciação científica, 
com a intenção de contribuir com os esfor-
ços da professora em reformular sua disci-
plina. Iniciamos a reconstrução histórica da 
disciplina através de entrevistas com antigas 
professoras da disciplina. Elaboramos um 
quadro geral a partir destas entrevistas que 
nos permitiu observar a contribuição vital de 
cada professora para cada período da disci-
plina, e nos questionar sobre a contribuição 
atual em relação ao contexto da psicologia 
social (Carvalho, 2016).

Na fase final desta pesquisa, realizamos 
mais uma entrevista e recuperamos uma 
série de documentos históricos que nos for-
neceram dados suficientes para completar 
nossa linha do tempo. Completada esta pes-
quisa, produzimos um artigo que, no mo-
mento, está em fase de revisão final,

O que pretendemos falar sobre é como, no 
processo de reformulação de uma disciplina, 
corre-se sempre o risco de descontextualizá-
-la: ao trocar-se de professores, começa-se 
novamente do zero, e uma disciplina que 
fazia sentido dentro de uma lógica, de um 
contexto específico (o ano em que era dada, 
o departamento, o viés teórico, o diálogo 
com outras disciplinas, o percurso constru-
ído anteriormente pelos professores que a 

ministraram), passa a ter um sentido com-
pletamente novo, que não necessariamente 
dialogue com estas questões. Longe de ser-
mos contra mudanças, o que sublinhamos 
aqui é como toda reforma ou reconstrução 
tem como base aquilo que existia até então: 
começar do zero é destruir uma história de 
acúmulo de conhecimento, muitas vezes por 
décadas. E como esta lição é essencial, no 
processo de formação docente.
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Estágio supervisionado em docência no PAE junto 
à EERP-USP: Relato crítico de experiência

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Anna Maria Meyer Maciel Rodríguez e Maria José Clapis

 

Formação Inicial de professores

Introdução

O PAE destina-se a aprimorar a formação 
do pós-graduando para atividade didá-

tica na graduação e contempla a preparação 
pedagógica e o estágio supervisionado em 
docência. O estágio deve propiciar a com-
plementação do ensino e da aprendizagem, 
constituindo-se, na prática, em instrumentos 
de integração, de aperfeiçoamento técnico-
-cultural, científico e de relacionamento hu-
mano (1). 

Objetivo
Descrever a experiência de pós-graduanda 

no estágio supervisionado em docência do 
PAE, na EERP-USP. 

Metodologia
Relato de experiência elaborado no con-

texto da disciplina anual Cuidado Integral em 
Saúde 1, oferecida no 1o ano da graduação 
em enfermagem, sob supervisão docente. 

Resultados
Inicialmente, a pós-graduanda realizou 

leitura de bibliografias indicadas, familia-
rizando-se com a metodologia de ensino 
adotada pela disciplina que buscou oferecer 
oportunidades de aprendizado significativo 
ao estimular o aluno a reconhecer neces-
sidades individuais e coletivas, bem como 
organizar e administrar o cuidado integral 
nos serviços de saúde. Em seguida, a pós-
-graduanda inseriu-se no campo de práticas 
profissionais (domicílios de usuários, institui-
ções de saúde e dispositivos comunitários) 

que serviram de cenários do processo de 
ensino-aprendizagem. Acompanhou aulas 
teóricas e analisou portfólios discentes, situ-
ações nas quais orientou os alunos quanto 
à escrita científica, estimulou o pensamento 
crítico-reflexivo e compartilhou exemplos 
profissionais empíricos no sentido de contri-
buir com raciocínio e compreensão discente. 
Nas práticas laboratoriais, supervisionou a 
realização de procedimentos técnicos essen-
ciais de enfermagem. Participou de reuniões 
gerais de planejamento da disciplina, elabo-
rou e administrou uma das aulas em parceria 
com outra estagiária e com as docentes. 

Conclusão
O estágio supervisionado em docência 

na disciplina ofereceu à pós-graduanda di-
versas possibilidades para aperfeiçoar as 
distintas dimensões - do cuidar, gerenciar, 
educar e pesquisar - presentes no processo 
de trabalho do enfermeiro. Por isso, ampliar 
as possibilidades do estagiário PAE plane-
jar e ministrar aulas sob supervisão docente 
podem concorrer para fazer desse momen-
to, uma oportunidade prática de exercer a 
docência. Nesse sentido, essa experiência 
pode ser reconhecida como um diferencial 
na qualificação profissional de futuros do-
centes em processos seletivos, o que pode 
reafirmar sua relevância no contexto de pro-
gramas de pós-graduação, em especial na 
Enfermagem.

Palavras-chave: estudantes de enferma-
gem. ensino. aprendizagem
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Ensino da prática em docência em uma unidade 
básica de saúde

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Paulo Henrique Santos Klinger, Elvis Terci Valera e Ivan Savioli Ferraz

 

Formação Inicial de professores

Objetivos

D escrever a experiência de um mestran-
do no Programa de Aperfeiçoamento 

de Ensino (PAE) em uma unidade básica de 
saúde junto aos internos do curso de gradu-
ação em medicina. 

 
Descrição do projeto

De julho à novembro de 2016, durante 
seis horas/semana, um aluno de mestrado 
do Programa de Pós-Graduação “Saúde da 
Criança e do Adolescente” do Departamento 
de Puericultura e Pediatria da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto – USP” (FMRP-
-USP) realizou seu estágio PAE em uma uni-
dade básica de saúde (Centro Médico Social 
Comunitário “Vila Lobato” - CMSCVL). Esta 
unidade básica de saúde está localizada em 
Ribeirão Preto (SP) e é gerenciada pela FMR-
P-USP.

 
Metodologia

Durante o estágio PAE, o aluno de pós-
-graduação (um onco-hematologista infan-
til) auxiliou na discussão e supervisão de 
casos clínicos de crianças e adolescentes 
atendidos nos ambulatórios de pediatria do 
CMSCVL pelos internos do 5º. ano do curso 
médico da FMRP-USP. Além disso, o aluno 
PAE colaborou na discussão de casos clíni-
cos (em forma de seminários) e na seleção 
de material didático para auxílio nestas ativi-
dades teóricas juntos aos internos. Ainda, foi 
incentivado a auxiliar na montagem e aplica-

ção da avaliação teórica da disciplina. Todas 
as atividades do aluno foram exercidas sob a 
supervisão de um docente do Departamen-
to de Puericultura da FMRP-USP que era, ao 
mesmo tempo, responsável pelo estágio dos 
internos na referida unidade básica de saúde 
e coordenador desta disciplina de internato 
(RCG0512 – “Estágio em Pediatria I”). 

 
Resultados

Durante o estágio PAE, o mestrando teve 
a oportunidade de conhecer e vivenciar a 
experiência na docência em uma disciplina 
do internato médico em Pediatria. Com o 
avanço do estágio o aluno apresentou uma 
evolução muito satisfatória no seu papel de 
docente (ainda que, como “assistente”), de-
senvolvendo a esperada autonomia para 
executar estas tarefas.

 
Conclusões

A realização do PAE em uma unidade bá-
sica de saúde junto aos internos do curso de 
graduação em medicina constituiu-se numa 
oportunidade e em um período muitíssimo 
interessante de aprendizado e de experiên-
cia docente para um pós-graduando com 
formação especializada. Sem dúvida, a inser-
ção do pós-graduando neste programa deve 
ser cada vez mais estimulada.

Palavras-chave: Medicina. Docência. For-
mação de professores
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Elaboração de plano de aula sobre o Sistema 
Único de Saúde (SUS): relato de experiência de 

pós-graduandas no PAE
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Anna Maria Meyer Maciel Rodríguez, Flavia Tiemi Muramoto, Maria José Clapis e Silvia Matumoto
 

Formação Inicial de professores

Objetivo
Introdução

As Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Enferma-

gem dispõem que a formação do enfermeiro 
deve atender as necessidades de saúde com 
ênfase no SUS (1). Por isso, entender os mo-
vimentos de implantação e desenvolvimento 
do SUS é fundamental nos espaços de ensi-
no-aprendizagem. 

Objetivo
Descrever a experiência de pós-graduan-

das na elaboração e aplicação de plano de 
aula sobre o SUS no estágio supervisionado 
em docência do PAE, na EERP-USP.

Descrição
O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 

(PAE) da USP, destina-se a aprimorar a formação 
de alunos de pós-graduação para a atividade 
didática de graduação. Consiste em duas eta-
pas: a preparação pedagógica e o estágio su-
pervisionado em docência. Os estágios devem 
propiciar a complementação do ensino e da 
aprendizagem, constituindo-se em instrumen-
tos de integração, em termos de treinamento 
prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, 
científico e de relacionamento humano (2).

Metodologia
Relato de experiência, elaborado em dis-

ciplina do 1º ano de graduação em enfer-
magem, sob orientação das docentes res-
ponsáveis.

Resultados
Para construir o plano de aula, as pós-gra-

duandas e as docentes discutiram o uso de 
metodologias de ensino, recursos didáticos 
e selecionaram textos para leitura prévia 
discente. O desenvolvimento do plano de 
aula teve o intuito de: apresentar ao aluno 
o processo social, histórico e político de im-
plantação do SUS, sensibilizar o graduando 
quanto à importância do SUS e estimular o 
pensamento crítico-reflexivo sobre o SUS. 
O plano de aula foi organizado da seguinte 
forma: inicialmente as pós-graduandas per-
guntaram se os alunos tinham dúvidas sobre 
o conteúdo dos textos indicados para leitu-
ra, anotando as perguntas no quadro bran-
co. Em seguida, apresentaram um filme so-
bre a implantação das políticas públicas de 
saúde e a luta pelo direito à saúde no Brasil. 
Ao término do filme, instigaram os alunos, 
em um movimento dialético, a relacionar a 
participação social com o desenvolvimen-
to do SUS. Com isso, muitas dúvidas foram 
sanadas. Após um breve intervalo, as pós-
-graduandas abordaram, por meio de slides, 
a normatização que fundamenta o SUS. Em 
seguida, os alunos foram questionados so-
bre a relevância do SUS na vida cotidiana, 
para além da assistência à saúde. Nesse ou-
tro diálogo, as dúvidas remanescentes fo-
ram respondidas ao mesmo tempo em que 
as docentes intervieram na discussão com 
exemplos teóricos e práticos para comple-
mentar as ideias e facilitar o entendimento 
discente.
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Conclusão
Ao final da atividade, os alunos avaliaram a 

aula ministrada pelas pós-graduandas como 
satisfatória, destacando o uso de diferentes 
recursos didáticos e metodologias de ensino 
na abordagem do SUS. Sugeriram a parti-
cipação das pós-graduandas em outras au-
las da disciplina. Para as pós-graduandas, a 
oportunidade de discutir, elaborar e minis-
trar plano de aula sobre o tema serviu para 
reafirmar a importância do SUS na formação 
discente e na prática profissional docente.
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A Problematização de Relatos de Experiência 
Enquanto Tecnologia Cultural para a Formação 

de Professores
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

Marcos Garcia Neira
 

Formação Inicial de professores

1. Introdução

Investigações recentes acerca da formação 
de professores vêm denunciando as limita-

ções das propostas e concepções existentes, 
cujas críticas recaem, principalmente, no dis-
tanciamento entre os currículos vigentes e a 
realidade escolar.

Cientes do problema e em busca de alterna-
tivas para implementar atividades de ensino nas 
disciplinas que abordam a docência na Educa-
ção Física, ministradas para a Licenciatura em 
Pedagogia e em Educação Física, que aproxi-
massem os licenciandos das problemáticas en-
frentadas pelos professores no cotidiano esco-
lar, nos anos de 2015 e 2016, foi realizada uma 
experiência formativa, pautada na problemati-
zação das vicissitudes e dramas vividos pelos 
educadores que colocam em ação o currículo 
cultural da Educação Física nas escolas públicas 
da Grande São Paulo. 

Em plena sintonia com as teorias pós-críticas, 
o campo de fundamentação da proposta, e os 
procedimentos didáticos que a caracterizam, os 
docentes responsáveis produziram relatos de 
experiência escritos e fílmicos que, concebidos 
como tecnologias culturais, foram apresentados, 
analisados e debatidos nas aulas da graduação. 
Restritos a um determinado período de tempo, 
os materiais documentam os objetivos de apren-
dizagem, as atividades realizadas, as respostas 
dos estudantes às situações vividas e as impres-
sões dos docentes acerca da ação educativa.

 
2. Metodologia 

Os relatos de experiência foram lidos (ou 

assistidos), analisados, debatidos e suas nu-
ances problematizadas em 50% das aulas das 
disciplinas que abordam a temática “Meto-
dologia do Ensino de Educação Física”. Após 
a atividade, os estudantes produziram sínte-
ses das discussões realizadas. O material foi 
recolhido e analisado criticamente mediante 
o confronto com o arcabouço conceitual da 
formação de professores.

 
3. Discussão

Estudos realizados sobre o assunto reve-
lam que a elaboração de relatos de experiên-
cia se mostra um procedimento apropriado 
para fomentar a reflexão pedagógica sobre 
a própria prática e/ou a prática dos colegas 
(NEIRA; LIMA; NUNES, 2014). Tomado como 
uma tecnologia cultural e restrito a um de-
terminado período de tempo, o relato de 
experiência é um registro que documenta 
os objetivos de aprendizagem, as atividades 
realizadas, as respostas dos estudantes às si-
tuações vividas e as impressões do docente 
acerca dos efeitos da ação educativa.

No entender de Simon (2008), uma tecno-
logias cultural consiste em um conjunto de 
arranjos e práticas institucionais intencionais 
no interior dos quais várias formas de ima-
gens, sons, textos e falas são construídas e 
apresentadas e com as quais os sujeitos in-
teragem. Essa tecnologia está implicada na 
produção de significados que dão às pesso-
as uma ideia de quem elas são e de quais 
serão seus futuros. 

O gênero guarda alguma semelhança com 
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os casos de ensino (MIZUKAMI, 2000), embo-
ra estes sejam entendidos como relatos epi-
sódicos e pontuais, voltados mais especifica-
mente para a resolução de problemas. Um 
caso de ensino pode descrever, por exemplo, 
uma situação em uma aula, um evento es-
pecífico. Algo, como se percebe, substancial-
mente distinto do relato de experiência, ao 
menos na concepção aqui adotada.

Ao produzir um relato de experiência, o 
professor procura explicitar sua intenção em 
cada atividade planejada, bem como suas re-
flexões e observações durante o desenrolar 
da experiência, de forma a propiciar a refle-
xão e busca de caminhos na perspectiva da 
melhoria contínua do processo pedagógico. 

A análise das sínteses produzidas pelos es-
tudantes após participarem da experiência, 
evidencia uma melhor compreensão da ação 
didática culturalmente orientada. Os mate-
riais elaborados pelos professores suscita-
ram incômodos, questionamentos, apren-
dizagens e serviram como disparadores de 
estudos mais aprofundados das teorias pós-
-críticas, suas relações com o currículo e a 
prática pedagógica da Educação Física. 

Apesar de discordâncias pontuais com re-
lação à proposta refletida nas narrativas, os 
estudantes unanimemente reconheceram a 
contribuição que tal atividade trouxe à sua 
formação, devido à possibilidade de conhe-
cerem meios de superação das dificuldades 
do cotidiano escolar.

 
4. Considerações Finais

Na ótica dos licenciandos, foi possível re-
conhecer as intenções de cada atividade pla-
nejada, o desenvolvimento da experiência, as 
ações avaliativas e o esforço dos professores 
em busca da melhoria contínua do processo 
educacional. Também afirmaram que o es-
tudo desses materiais permitiu-lhes acessar 
o conhecimento produzido sobre a prática, 

sendo-lhes possível expor seus olhares, tro-
car experiências, anunciar planos futuros e 
analisar problemáticas comuns aos profes-
sores.

Os relatos de experiência constituem-se 
em materiais importantes para a formação 
inicial, ao possibilitar não apenas apreender 
as significações dos docentes, o processo 
de desenvolvimento do trabalho pedagógi-
co e o modo de conceber o que acontece 
e o que lhes acontece. Trata-se de um im-
portante meio de acesso e reflexão sobre o 
modo como os docentes enfrentam o coti-
diano escolar, de que maneira lidam com as 
situações, de que forma se relacionam com 
os posicionamentos dos alunos e, principal-
mente, como estabelecem a relação peda-
gógica.

Enfim, o trabalho formativo a partir de re-
latos de experiência mostrou-se um procedi-
mento apropriado para acessar a produção 
discursiva dos professores sobre a própria 
prática e intercambiar pontos de vista acerca 
do trabalho pedagógico.
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O Estágio Ideal para a Formação de Professores 
de Artes Visuais: O Caso do Projeto de Extensão 
“Nosso Ateliê Animado” do Curso de Licenciatura 

da Eca-Usp
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo

Sonia Regina Fernandes e Maria Christina de Souza Lima Rizzi
 

Formação Inicial de professores

Resumo

R ealizamos uma ampla pesquisa com o 
objetivo de compreender a teoria e a 

prática que criam o sentido e a significação 
do Estágio nos cursos de licenciatura em ar-
tes visuais do Brasil. A partir da linguagem, da 
palavra e dos conjuntos de discursos, anali-
samos a teoria. Já a prática é analisada no es-
tudo de caso do projeto do curso de exten-
são de arte para crianças do “Nosso Ateliê 
Animado”, das disciplinas de Metodologias 
do Ensino das Artes Visuais III e IV com Está-
gios Supervisionados, que acontecem den-
tro do Ateliê de Artes Visuais para Crianças e 
Adolescentes do Laboratório Didático-Peda-
gógico de Ensino e Aprendizagem da Arte, 
no Departamento de Artes Plásticas (CAP) da 
Escola de Comunicação e Artes da Universi-
dade de São Paulo (ECA-USP). A inter-rela-
ção dinâmica e complexa das análises, vol-
tadas à compreensão da metaeducação da 
visualidade, propiciou a base epistemológica 
para a compreensão da realidade e da ver-
dade do Estágio em si: entre o real e o ideal, 
organizada pela pesquisa de pós-doutorado 
“A Formação de Professores de Artes Visuais 
e o Estágio Curricular Supervisionado: de-
senvolvimento e desdobramentos da episte-
me como prática pedagógica”. Destacamos 
aqui a busca e o reconhecimento do âmbito 
ideal para a construção de experiências sig-
nificativas na docência específica, capaz de 
instalar o Estágio para a formação e profis-
sionalização de um sujeito autor, autônomo 

e transformador da realidade social a partir 
de si no trabalho coletivo.

 
Metodologia 

Em uma imersão no campo epistemoló-
gico, a pesquisa considera o objeto Estágio 
um constructo histórico-cultural, com base 
em Michael Foucault, principalmente em sua 
concepção histórica da investigação da ar-
queogenealogia, alicerçada na terceira e úl-
tima fase teórica: a “verdade” e a “criação de 
si” em um trabalho ético e estético que per-
segue a verdade como um dever, um com-
promisso, sob a perspectiva da positividade. 
Nessa lógica, Estágio é história de busca da 
verdade nas práticas docentes que fomen-
tam a diferenciação do conceito de ação 
sobre a realidade, na qual a linguagem se 
coloca em movimento pelos discursos que 
instituem os objetos de que falam. 

No processo da pesquisa maior, pergun-
tamos: Como o sentido do Estágio é cons-
truído na linguagem mediante a palavra? E 
compreendemos o deslocamento de um 
olhar de superfície, que se limita à visibilida-
de dos sintomas, para um olhar de profun-
didade, capaz de transformar o invisível em 
visível através da investigação do organismo 
doente. Apurou-se que este organismo, de 
que fala Foucault, é o contexto sociopolítico 
e cultural das políticas públicas, paradoxal e 
cheio de contradições, dos ditos das reco-
mendações e orientações legislativas e pu-
nitivas do Estágio. Na segunda etapa da pes-
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quisa apuramos como esse poder formado 
discursivamente constitui-se em saber e em 
poder. Depois, na terceira etapa do estudo 
de caso: como o poder-saber dos discursos 
do Estágio, a partir das políticas públicas, 
pode ser resignificado em um determinado 
âmbito de conquistas de experiências de 
saber-poder. E ainda: que processos de me-
taconhecimento são capazes de instaurar o 
verdadeiro Estágio, em um ensino-aprendi-
zagem das artes visuais para a educação bá-
sica com foco nas crianças. Consideramos e 
analisamos os vários discursos que indicam 
e formam o saber do Estágio no processo da 
formação e da profissionalização, principal-
mente relatórios, entrevistas e anotações das 
aulas/encontros. 

 
Resultados 

Constatou-se que no Estágio Supervi-
sionado Curricular, na formação de profes-
sores de artes visuais no Brasil, acontece o 
assujeitamento de alunos-professores me-
diante discursos de poder-saber. Nessa re-
alidade, o projeto “Nosso Ateliê Animado” 
foi compreendido assentado positivamente 
na vontade da verdade (no humanismo), na 
superação das dificuldades (na ética) e no 
encontro com a coerência e com a liberda-
de (na estética) relacionadas. É um Estágio 
objetivamente processado em um âmbito 
no qual a estética não aparece separada da 
ética, assim como a criação de si não apare-
ce separada da criação da arte, da obra, da 
vida e da história. O projeto marca, muda e 
constrói saberes sobre os poderes instituí-
dos no curso-percurso de formação-profis-
sionalização que, envolvendo um coletivo 
de pessoas, representa e altera a sociedade 
meta afetada. O projeto associa o âmbiente 
de educação não-formal com o da educação 
formal, na relação da pesquisa, do ensino e 
da extensão, na organização de idealizações 
na prática docente das artes visuais que en-

contram quesitos ideais na instituição das 
experiências significativas. Contudo, serve 
de referência altamente positiva aos cursos 
de Licenciatura em Artes Visuais do país, na 
efetivação de discursos transformadores da 
prática docente no Estágio, a partir do alu-
no-professor prezado em si. 

 
Conclusões

O Estágio é linguagem instituinte, mostra-
-se verdadeiramente na sua singularidade, 
na obra do estagiário no acontecimento de 
si, investido da transparência do saber-se su-
jeito do processo, do saber-se em luta e com 
poder de exercer a prática desejada, idealiza-
da, pensada, vivida e construída no coletivo 
de forma conscientizada. Localizamos e va-
lorizamos a própria transformação do esta-
giário na verdade de si operada pelo projeto 
“Nosso Ateliê Animado”, como um âmbito 
ideal, porque mostra o caminho da mudan-
ça na alteração das formações discursivas 
dos alunos-professores, o coerente encami-
nhamento sentido-sabido de uma prática 
docente em artes visuais para a educação 
básica. A questão não se fecha finitamente 
aqui, ao contrário, se abre às novas questões 
que possam surgir para a formação de um 
professor melhor em um mundo verdadeira-
mente melhor e mais bem visualizado. 
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O Programa de Formação de Professores e a Pós-
Graduação: Estabelecendo pontes entre a Escola 

Pública e a Pós-Graduação
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

Afonso Martins Andrade e Renato Melo Ribeiro
 

Formação Inicial de professores

O documento fundador do Programa de 
Formação de Professores da USP esta-

belece como uma das atribuições da Univer-
sidade a colaboração “com a escola na for-
mação continuada de seus professores, na 
assessoria e elaboração de projetos e em ou-
tras possibilidades de atuação”. Para somar 
às ações já realizadas pela Universidade e 
estreitar o vínculo da Faculdade de Educação 
com as escolas que recebem nossos estagiá-
rios os educadores do PFP/FEUSP, com apoio 
institucional das CoC Pedagogia e Licencia-
turas, elaboraram o projeto Pós-Graduandos 
na Escola. 

O Projeto busca estimular os pós-graduan-
dos da Faculdade de Educação e do Interu-
nidades a realizarem intervenções formativas 
nas escolas públicas que integram a lista de 
escolas para realização de estágios do PFP-
-FEUSP, contemplando temas de interesse da 
comunidade escolar e assim, oferecer às es-
colas públicas atividades formativas desen-
volvidas por estudantes de pós-graduação, 
na forma de palestras, oficinas, vivências, mi-
nicursos, entre outros formatos. Com temas 
diversos e de interesse das instituições públi-
cas de educação básica, as atividades pode-
rão ser direcionadas a diferentes segmentos 
da comunidade escolar (gestores, profes-
sores, estudantes ou comunidade externa), 
cabendo aos educadores do PFP-FEUSP o 
planejamento, organização e coordenação 
do Projeto.

Este projeto nasce do fato do PFP-FEUSP 
oferecer aos estudantes das licenciaturas 

uma lista de escolas para realização dos es-
tágios curriculares. Essas escolas são visita-
das regularmente por educadores que, na 
ocasião da visita, apresentam a organização 
dos estágios da Faculdade de Educação, le-
vantam informações sobre a realização dos 
estágios na escola e identificam temas de 
interesse para o desenvolvimento de ativida-
des junto à comunidade escolar.

As escolas, por sua vez, indicam temas a 
partir dos quais os educadores contatam do-
centes da FEUSP e verificam a possibilidade 
de realização de alguma atividade junto às 
unidades escolares. As atividades, apesar de 
fundamentais para a consolidação da rela-
ção da Universidade com as escolas públicas, 
são insuficientes. Desta maneira, se buscou 
oferecer às escolas, propostas elaboradas e 
apresentadas pelos pós-graduandos como 
complementação do trabalho já oferecido, 
uma vez que as atividades desenvolvidas pe-
los pós-graduandos são referendadas pelos 
seus respectivos orientadores. 

Finalizada a fase de inscrições (março a 
junho de 2016), recebemos 39 propostas de 
projetos atendendo aos mais variados te-
mas, dentre eles: Política Educacional, Profis-
são Docente, Formação de Estudantes, Tec-
nologia–TIC, Diversidade, Educação Infantil, 
Educação Especial e Educação em Ciências.

Todos os projetos foram lidos, avaliados 
e alguns encaminhados para nova escrita, 
adequações e correções, a partir de reunião 
de trabalho das coordenadoras das CoC e os 
educadores, sendo: 24 projetos aprovados 
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sem ressalvas; 09 projetos aprovados com 
ressalvas - foi solicitada adequação do texto 
e do tempo de formação e 06 (seis) projetos 
de formação desclassificados por não terem 
cumprido as premissas do projeto (ser pós-
-graduando USP, ser egresso do programa 
de pós-graduação USP e participar de grupo 
de pesquisa USP, ter a anuência do orienta-
dor (a) e ter o projeto completo aprovado). 
Totalizando a oferta de 33 propostas de for-
mação.

As ações de avaliação e organização foram 
feitas entre agosto e setembro de 2016. Uma 
vez disponibilizados no site da FEUSP as es-
colas foram convidadas a solicitar formações 
que consideravam condizentes com suas ne-
cessidades pedagógicas e estavam alinhadas 
com o PPP da escola, por meio eletrônico – 
formulário Google Docs, a partir do mês se-
tembro. 

Entre os meses de setembro e dezembro 
tivemos 45 formações solicitadas, que foram 
encaminhadas por 21 instituições parceiras 
do programa (20 escolas e uma SME) e dis-
tribuídas em 28 formulários, o que significa 
que 35% das instituições parceiras solicita-
ram ações de formações e algumas escolas 
fizeram mais que uma solicitação. Podemos 
assim destacar que das 21 escolas que solici-
taram as 26 formações concluídas (algumas 
mais que uma vez) apenas 19% não tiveram 
nenhuma formação, ou seja, apenas 4 es-
colas. As demais formações, isto é, 81% das 
escolas (17 escolas) que solicitaram, tiveram 
suas solicitações atendidas, onde foi possível 
atender um total de 431 professores e 217 
alunos da rede pública de ensino.

Todas as escolas participantes, assim como 
os formadores, foram convidadas a avaliar 
as atividades formativas, onde foi possível 
constatar que aproximadamente 30% das 
atividades de formação foram considera-

das satisfatórias e 70% foram consideradas 
muito satisfatórias. Da mesma maneira, os 
formadores avaliaram suas atividades nas 
escolas onde 10% não foram satisfatórias, 
42% foram satisfatórias e 48% foram muito 
satisfatórias. 

Portanto, este projeto é um marco para o 
PFP no sentido de aproximar e valorizar o 
trabalho que é desenvolvido no âmbito dos 
estágios disciplinares que são feitos, princi-
palmente, nas escolas públicas pelos alunos 
das diferentes licenciaturas e o débito que 
temos com as escolas que os acolhem. Nes-
te sentido, é preciso ressaltar que o Projeto 
Pós-Graduando na Escola é uma maneira, li-
mitada, porém organizada de oferecer retor-
no de qualidade às demandas de formação 
e atualização continuada, para professores e 
estudantes, em diferentes temas que na sua 
maioria compõe os Projetos Político Pedagó-
gicos das escolas participantes. 

Desta maneira, consideramos que o proje-
to, apesar de identificadas algumas questões 
de operacionalidade, foi um sucesso. Suces-
so este apontado, por escolas e formadores, 
de forma inquestionável.
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Formação Inicial de professores

Introdução

Os estilos de vida predominantes nas 
sociedades contemporâneas oci-

dentalizadas negligenciam, em grande par-
te, os ritmos biológicos do ser humano em 
favor de ritmos sociais muitas vezes hostis, 
que atendem prioritariamente aos interes-
ses do capital econômico. Ambientes físi-
cos e virtuais exigem cada vez mais tempo 
para o trabalho e para o consumo, e o tem-
po para o descanso torna-se mais restrito. 
Uma das consequências desse fenômeno é o 
chamado atrito temporal caracterizado pela 
irregularidade e/ou fragmentação do ciclo 
sono/vigília ao longo da semana (restrição 
do tempo de sono nos dias úteis por conta 
dos compromissos sociais e extensão nos fi-
nais de semana e feriados). Esse padrão, que 
com o tempo ocasiona comprometimento 
da saúde das pessoas, é verificado no públi-
co escolar, em especial alunos e professores. 
Nesse sentido, percebemos a necessidade da 
criação de um campo interdisciplinar de dis-
cussões que, além de desenvolver pesquisas 
acadêmicas, busque contextualizar o ensino 
acadêmico de Cronobiologia tornando-o 
acessível a todos os níveis da educação esco-
lar. Denominamos este campo de estudos de 
Cronoeducação. 

Objetivos
Difundir o ensino de Cronobiologia na co-

munidade escolar por meio de intervenções 
junto ao público docente, para que este tra-
balhe com os alunos temas que promovam 
uma “consciência de liberdade” no que se 
refere ao conhecimento do próprio corpo e 
dos ritmos biológicos. Despertar no profis-
sional da educação o interesse em ensinar 
Cronobiologia desde os primeiros anos es-
colares – introduzindo conceitos científicos 
gradativamente e respeitando os níveis do 
processo de aprendizagem- para que os alu-
nos compreendam a dinâmica existente no 
funcionamento dos organismos associada às 
oscilações do ambiente com ênfase na alter-
nância dia/noite.

  
Justificativa

Atualmente, o estudo da Cronobiologia 
ocorre em apenas alguns cursos de pós-
-graduação e graduação, em geral na área 
de ciências biológicas e afins. Não há uma 
sistematização dos conhecimentos da Cro-
nobiologia para profissionais da educação, 
embora temas relacionados a ela constem 
dos currículos da educação básica em disci-
plinas com Ciências, Geografia, História, Fi-
losofia, entre outras. Além do que a reflexão 
interdisciplinar entre as Ciências Biológicas e 
as Ciências Sociais se faz cada vez mais ne-
cessária e urgente. Por isso, nós propomos 
introduzir alguns desses conceitos já no iní-
cio da vida escolar, no intuito de evitar uma 
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desnecessária compreensão de normalidade 
como estabilidade na matéria viva. Quanto 
mais tardia essa desconstrução, mais difi-
cultosa ela se torna. Sabemos, por exem-
plo, como um estudante sonolento enfrenta 
dificuldades de aprendizagem, talvez uma 
melhor compreensão do funcionamento do 
corpo pode se refletir em melhor desempe-
nho e, consequentemente, maior qualidade 
de vida no ambiente escolar.

Metodologia
Criação de um grupo interdisciplinar de 

estudos, formado por profissionais de di-
versas áreas do conhecimento (professores, 
psicólogos, pedagogos, musicoterapeutas, 
filósofos, socióciolas, comunicólogos), para 
discutir ritmos sociais e ritmos biológicos e 
elaborar metodologias e ferramentas com o 
intuito de capacitar profissionais da educa-
ção a trabalharem conceitos da Cronobiolo-
gia desde a Educação Infantil até o Ensino 
Médio. Sugestão de atividades pedagógicas 
interdisciplinares, elaboradas em conformi-
dade com os currículos escolares oficiais e 
de acordo com o nível de escolaridade e que 
tenham como núcleo a noção de mudanças 
nos corpos humanos, animais e vegetais. A 
principal ferramenta de divulgação do tra-
balho do grupo é uma animação denomi-
nada “Tempo na vida”, em plataforma digital 
(DVD) que pode ser utilizada por professores 
em sala de aula. Esse material ilustra diferen-
ças individuais e ontogenéticas, bem como 
aquelas relacionadas ao horário do dia no 
que diz respeito aos padrões de sono e pre-
ferências por realizar atividades e compara 
esses fatores com a variação fisiológica de 
temperatura oral, frequência cardíaca, níveis 

de secreção do cortisol e EEG. 
  

Resultados
O nosso grupo de estudos se reúne sema-

nalmente desde 2015 para discutir e plane-
jar estratégias em Cronoeducação. Durante 
esse tempo realizou cursos de extensão e 
palestras para professores e coordenadores 
de ensino, promovidos pela Escola de Artes 
Ciências e Humanidades da Universidade de 
São Paulo (EACH-USP) e um evento satélite 
durante o XIV Simpósio Brasileiro de Crono-
biologia, que ocorreu em Alagoas, em 2016. 
Em 2017, o grupo vai ministrar um mini-cur-
so de cronoeducação durante a XL Reunião 
Anual da SBNeC, que ocorrerá nos dias 26-29 
de julho na UNESP de Araraquara e também 
realizará uma apresentação oral durante a 
Conferência “Synchronizing the World” a ser 
realizada entre 12-15 de junho pela Universi-
dade de Oslo, Noruega. 

Conclusão 
Acreditamos ser possível formar uma ge-

ração crítica e consciente da importância de 
se manter um ciclo vigília/sono condizente 
com as necessidades de cada organismo e 
que, dessa forma, respeite às diferenças in-
dividuais, que reconhece os efeitos da má 
qualidade do sono e busque medidas para 
amenizar esse problema tão comum em 
nossa sociedade atual. Portanto, nosso de-
sejo é difundir amplamente nossos ideais, no 
intuito de que mais pessoas possam refletir 
sobre o assunto e até mesmo compartilhar 
estes desafios.

Palavras-chave: Ensino de Cronobiologia. 
Educação. professores
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Iniciada em 2016, a disciplina de tutoria 
Acadêmica em Educação Física e Esporte 

na EEFERP adotou como objetivos gerais, a 
exemplo de disciplinas similares, (1) a Super-
visão da evolução do estudante no curso e 
seu desempenho em disciplinas; (2) a orien-
tação e discussão de possibilidades de práti-
cas acadêmicas e profissionais. A cada edição 
os docentes que atuam na disciplina têm 
experimentado diferentes maneiras de colo-
ca-lá em prática, a fim de atingir suas final-
idades. As avaliações, semestre a semestre, 
têm possibilitado diagnosticar que, quando 
bem compreendidas, a tutoria tem alto po-
tencial para integrar as atividades acadêmi-
cas com a formação pessoal dos alunos, o 
que significa considerar as diversas tarefas, 
mas principalmente enfocar seus sentidos 
no horizonte profissional de cada estudante. 
Assim, a tutoria trata da inserção do aluno 
na vida universitária, de acordo com suas de-
mandas e interesses, fornecendo elementos 
para a projeção gradual e acompanhada de 
sua identidade e futura inserção profissional. 
O objetivo deste trabalho é, com base na lit-
eratura e na análise qualitativa de cerca de 50 
avaliações dissertativas da disciplina realiza-
da por alunos que dela participaram, desdo-
brar os significados essenciais do propósito 
da Tutoria Acadêmica explicitando as conex-
ões necessárias para que seu acontecimento 
tenha as ressonâncias almejadas. Para isso, 
metodologicamente, vale-se de uma análise 
eidética orientada pela identificação de uni-
dades de sentido que comparecem pelo con-
traste entre as fontes examinadas. Quanto à 
inserção do aluno na vida universitária - ver-

ifica-se que não basta estar fisicamente pre-
sente na Universidade, mas é necessário fa-
miliarizar-se, apropriar-se e se tornar agente 
de sua vida acadêmica. Para acolher deman-
das e interesses é necessário atentar para as 
motivações e o tempo próprio dos interesses 
e demandas de cada aluno; não de acordo 
com um conteúdo pré-estabelecido.

 Finalmente, é importante fornecer el-
ementos para a projeção gradual da sua 
identidade profissional e futura inserção no 
mundo do trabalho. Tudo isso só se faz pelo 
acompanhamento e auxílio na qualificação 
de decisões que melhor contemplem cada 
aluno em suas perspectivas de atuação futu-
ra. Tão importante quanto almejar esses fins 
é tomar consciência dos limites da Tutoria, 
explicitando-se aquilo que ela não é: não 
é grupo terapêutico; não é um grupo para 
fins específicos de pesquisa da área do tu-
tor; não é um programa para “alunos-prob-
lema”; o tutor não tem função de terapeu-
ta e sim um facilitador e guia da trajetória 
acadêmica; não é supervisão de estágio; não 
é a orientação de TCC, de IC ou de extensão 
(Centro de Apoio Educacional e Psicológico 
da FMRP, s/d e Bellodi e cols., 2011). O sen-
tido da Tutoria contempla a articulação de 
três elementos centrais numa temporalidade 
que se desdobra também em três momen-
tos: 1. MOTIVAÇÕES PESSOAIS – enfoque 
no passado: sempre são particulares e vin-
culadas à história individual do aluno. Res-
gatar as motivações que levaram o aluno à 
escolha do curso favorece a conexão com os 
dois próximos aspectos. Deve-se ter em vis-
ta que as motivações se modificam e reno-

Tutoria Acadêmica em Educação Física e Esporte: 
o desafio de uma nova experiência relacional
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Cristiano Roque Antunes Barreira
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vam, nem sempre se mantendo a mesma ao 
longo do processo formativo. 2. ATIVIDADES 
ACADÊMICAS – enfoque no presente: dizem 
respeito às decisões referentes a disciplinas a 
serem cursadas, escolha da ênfase do curso, 
iniciação científica, atividades de extensão e 
estágios profissionais. 3. PROJEÇÃO DO FU-
TURO PROFISSIONAL – enfoque no futuro: 
é o campo de abertura e liberdade no qual 
o aluno imagina seu futuro profissional de 
modo mais correspondente à sua própria 
história, ao seu percurso atual e àquilo que, 
nesse momento, se lhe apresenta com maior 
potencial de satisfação pessoal. Conhecida 
como Mentoring na literatura internacional, 
alguns tópicos definem o relacionamento 
que se estabelece entre tutor e tutorando. 
A análise dos relatos dos alunos confirma 
que, quando estas qualidades estiveram pre-
sentes, houve apreciação da experiência dos 
mesmos na tutoria: a) a relação de mentor-
ing é uma jornada: uma iniciação ao mundo 
adulto, a construção e o estabelecimento de 
uma identidade de um indivíduo na vida. O 
mentor é um viajante mais experiente que 
acompanha o iniciante em direção a um novo 
destino. b) é uma relacao se colaboração: a 
autoridade do mentor não é derivada de seu 
status e sim de sua experiência e sabedoria. 
c) o mentor é um guia de conhecimentos 
práticos: ajuda em relação aos problemas e 
desafios encontrados no caminho. Os men-
tores modernos compartilham o conheci-
mento prático através do diálogo. d) o men-
tor é força, suporte pessoal e moral: Prover 
suporte pessoal é um elemento importante 

no desenvolvimento de uma relação de men-
toring, pois as dúvidas na jornada acadêmica 
existem e são muitas. e) o mentor dá espaço 
para o aluno mostrar seu valor: embora o 
mentor ofereça conselho e orientação, ele 
também sabe ficar atrás, deixando seu tuto-
rando provar o seu valor (Centro de Apoio 
Educacional e Psicológico da FMRP, s/d e 
Bellodi e cols., 2011). Os resultados demon-
stram que há importante consonância entre 
a literatura consultada e as percepções re-
latadas nas dissertações dos alunos, tanto 
acerca daquilo que não favorece como com 
relação àquilo que fomenta a qualificação 
da Tutoria de acordo com seus fins. Face aos 
riscos e à constatação de fragmentação, bu-
rocratização, superficialidade, tecnicismo e 
aceleração vertiginosa dos relacionamentos, 
sejam acadêmicos ou não, conforme difer-
entes analistas sociais contemporâneos têm 
frisado, o tempo e espaço proporcionados 
pela tutoria acadêmica, desde que com a 
manutenção da consistência de seu sentido 
e acontecimento, podem ter uma relevante 
função de salvaguarda da formação de nível 
superior favorecendo a qualificação de de-
cisões mais congruentes e satisfatórias à 
pessoa de cada estudante. Conclui-se que 
o ponto de partida para que uma disciplina 
como a Tutoria Acadêmica tenha sucesso 
está na clareza e adoção de seu sentido pe-
los professores.

Palavras-chave: Tutoria. Experiência. For-
mação
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O Grupo Direito e Pobreza da Faculdade 
de Direito da USP foi criado em 2006 

é uma atividade de cultura e extensão do 
Departamento de Direito Comercial que se 
dedica ao estudo das estruturas jurídicas e 
econômicas responsáveis pela propagação 
histórica e estrutural da pobreza e do sub-
desenvolvimento no Brasil. Desde 2013, 
o grupo se dedica a analisar os direitos 
econômicos e sociais, mais especificamente, 
o direito à saúde como forma de diminuir a 
desigualdade no país. Atualmente, muitas 
ações individuais são ajuizadas amparadas 
no artigo 196 da Constituição Federal. Diante 
desse cenário, o grupo desenvolveu uma 
pesquisa empírica na qual argumenta que o 
fenômeno da judicialização da saúde: dese-
strutura o Sistema Único de Saúde (SUS); 
(exclui os mais pobres, que encontram maior 
dificuldade de acesso ao judiciário; e resulta 
muitas vezes em simples compensação, sem 
que se altere as estruturas que promovem a 
desigualdade no Brasil. 

O objetivo geral da pesquisa é resolver o 
problema da ausência de dados consolida-
dos sobre o fenômeno da justiciabilidade 
dos direitos sociais e o papel do Poder Ju-
diciário nas demandas judiciais por medica-
mentos, em especial no Município de São 
Paulo. A consolidação de base de dados ro-
busta, universal e padronizada é, portanto, 
uma contribuição relevante para trabalhos 
e pesquisas posteriores acerca do mesmo 
tema. O universo da pesquisa engloba todas 
as demandas por medicamentos perante as 
quatorze Varas da Fazenda Pública do Esta-
do de São Paulo, incluindo também o Juiza-

do Especial da Fazenda Pública, situados 
no Fórum Hely Lopes Meirelles, disponíveis 
publicamente. O mapeamento dos pro-
cessos possibilita o estudo das nuances do 
fenômeno da judicialização da saúde, aval-
iando-se os benefícios e malefícios trazidos 
pelas decisões judiciais tanto para a socie-
dade, quanto para a Administração Pública. 
Em 2015, o Grupo firmou parcerias inéditas 
com o Centro de Apoio aos Juízes das Varas 
da Fazenda Pública de São Paulo (CAJUFA), 
o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJSP), a Corregedoria do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo e a Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo (PGE) para am-
plo e pleno acesso aos autos das demandas 
em estudo.

Primeiramente, para elaboração do ban-
co de dados, foram definidas as variáveis de 
pesquisa, as quais foram divididas em três ti-
pos: variáveis pessoais dos autores (tais como 
nome, endereço, idade, gênero); variáveis 
processuais (fundamentação do pedido e as-
sistência jurídica, dentre outros); e variáveis 
sobre o medicamento (nome comercial, pat-
ente, registro na Anvisa e outros). Posterior-
mente, foi feito um levantamento no Por-
tal Eletrônico do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (e-SAJ) dos processos julgados em 
primeira e segunda instâncias relacionados 
ao fornecimento de medicamentos (total de 
2.817 processos). A terceira etapa consistiu 
na visita às Varas e aos Juizados Especiais da 
Fazenda Pública de São Paulo para análise de 
873 processos disponíveis. Por fim, consul-
tou-se listas da PGE referentes às demandas 
por medicamentos em que o Estado de São 

Grupo Direito e Pobreza: uma Proposta 
Estruturalista para Direitos Econômicos e Sociais
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Paulo é parte, com o corte temporal de 2009 
a 2015, totalizando o volume de 3.828 pro-
cessos. 

A judicialização da saúde, de acordo com 
os dados analisados em relação ao gênero 
dos demandantes, é levemente prevalente 
em mulheres. 74% das prescrições médicas 
apresentadas nas demandas por medica-
mentos são privadas, 71% dos autores são 
patrocinados por advogados privados, sen-
do que 98% desses advogados são remuner-
ados, conclui-se que o perfil dos autores das 
demandas indica a presença de classes mais 
altas, com acesso a advogados privados e ao 
sistema de saúde privado. Nota-se que 77% 
dos pedidos de justiça gratuita são deferi-
dos, o que aparenta ser contraditório com o 
perfil descrito. Contudo, é possível formular 
hipóteses que justifiquem essa contradição, 
como por exemplo, a ausência de obriga-
toriedade de apresentação de documento 
comprobatório da renda para formulação e 
deferimento do pedido de justiça gratuita. 

No tocante aos medicamentos, 76% das 
demandas são relacionadas a medicamentos 
que não estão listados no SUS. Isso significa 
que o medicamento não foi incorporado no 
sistema único e não está disponível de forma 
gratuita e universal, não havendo compra 
centralizada pelo Ministério da Saúde ou a 
limitação de preços da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos (CMED). Para 
esses medicamentos, o ente demandado 
(94% das demandas incluem no polo passivo 
o Estado de São Paulo) é obrigado a adquirir 
o medicamento requerido por meio de out-
ros procedimentos, tais como leilões estadu-
ais ou negociação direta com a indústria far-

macêutica. Além disso, há um claro perfil do 
tipo de medicamento solicitado. Em 64% dos 
casos analisados, pediu-se insulinas, em 12% 
interferon peguilado e 10% de Sofosbuvir. 

Em relação às doenças, há maior recorrên-
cia da diabetes que representa aproximada-
mente 80% dos casos. A discrepância entre 
o percentual da incidência da doença e da 
quantidade medicamento demandado existe 
em razão do tratamento da diabetes requer-
er apenas um remédio, enquanto em outras 
doenças há uso de dois ou mais remédios. 
Diabetes, carcinomas, hepatite C, insuficiên-
cia renal, hipertensão, esclerose múltipla, 
Alzheimer e paralisia cerebral representam 
aproximadamente 95% das doenças levantas 
no estudo. 

Logo, os dados apresentados corroboram 
com a hipótese do grupo de que as deman-
das individuais por medicamentos estão res-
tritas à uma parcela da população que já tem 
acesso à Justiça e ao sistema de saúde priva-
do. Os dados também chamam a atenção 
para a importância de políticas públicas es-
truturais para as doenças mais prevalentes e 
que ocupam a maior parte das demandas. 
Um desdobramento interessante da pesqui-
sa é a comparação dos gastos gerados por 
demandas judiciais individuais com os perfis 
acima apresentados sobre medicamentos e 
doenças. O grupo continua com a pesquisa 
e, no futuro, estruturará possíveis respostas 
que fortaleçam o SUS e as políticas de saúde 
brasileiras.

Palavras-chave: direitos sociais. judicial-
ização da saúde. medicamentos
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Objetivo

O PET-Saúde/GraduaSUS apresenta-se 
como um potencializador para a reori-

entação da formação nos cursos da saúde na 
UFU e pretende dar continuidade à mudança 
curricular por competências, com ênfase na 
integração ensino-serviço e na ampliação 
dos cenários de prática, bem como na pro-
dução de novos processos de ensino, gestão, 
cuidado e controle social. 

Descrição
Visando substituir o modelo tradicional 

de formação dos cursos da área da saúde 
para uma abordagem integral do processo 
saúde-adoecimento através da integração 
ensino-serviço-comunidade e adequação 
dos currículos às Diretrizes Curriculares Na-
cionais (DCN), desde 2006 a UFU participa 
ativamente dos Projetos da Secretaria de 
Gestão e de Educação para o Trabalho do 
Ministério da Saúde. Muitos docentes e pre-
ceptores de diferentes cursos foram qual-
ificados para o uso de metodologias ativas 
de aprendizagem, preceptoria e educação à 
distância. Em 2014, o curso de Medicina efe-
tivou mudanças para um currículo integrado 
por competências, inserindo alunos nos ter-
ritórios de saúde desde o primeiro semestre 
da graduação e problematizando as neces-
sidades de saúde da população por sistema 
tutorial em conjunto com os preceptores dos 
cenários de prática. Alguns cursos incluíram 
disciplinas de Saúde Coletiva em seu currí-
culo, como a Psicologia e a Educação Física. 
Em relação aos cenários de prática, algumas 

unidades de atenção primária foram ade-
quadas para o desenvolvimento das ativi-
dades de ensino nos territórios. Mesmo com 
os avanços descritos acima, ainda são muitos 
os desafios para alcançarmos as mudanças 
propostas pelas DCN. Por enquanto, apenas 
o curso de Medicina implantou o currículo 
integrado por competências e os demais 
permanecem com o modelo tradicional de 
formação por disciplinas, com a dicotomia 
entre o ensino e prática, prevenção e trat-
amento e disciplinas básicas e profissional-
izantes. Embora seja notória a dilação dos 
cenários de prática eles ainda estão polar-
izados entre a atenção primária e a terciária 
e necessitam ser ampliados para os demais 
pontos da rede. Estes cursos estão em fase 
de discussão do novo currículo nos seus Nú-
cleos Docentes Estruturantes. 

Método
Para execução desta experiência, três eixos 

foram organizados: Eixo Integração teórica 
e pedagógica: Desenvolvimento da docên-
cia e da preceptoria na saúde articulada às 
necessidades do SUS, visando promover a 
formação de docentes e preceptores para 
a conformação do ensino às necessidades 
do SUS e a mudança das metodologias de 
ensino aprendizagem. Objetiva-se formar 
40% do corpo docente dos cursos de gradu-
ação, 100% preceptores do SUS e 100% dos 
alunos bolsistas nos pressupostos teóricos 
do SUS, na formação integrada por com-
petências, na pesquisa de intervenção e na 
gestão/cuidado/ensino por evidências; Eixo 

PET-Saúde/GraduaSUS na Medicina UFU: Integração 
Ensino, Serviços de Saúde e Comunidade

Universidade Federal de Uberlândia
Mariana Hasse, Wallison Tadashi Hattori, Lucas Gondim Zech, Letícia Nastulevitie de Oliveira, 

Flávia Alves de Almeida
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integração ensino-serviço: Mobilizar e inte-
grar a comunidade acadêmica e os atores 
sociais para mudança da graduação, pre-
vendo participação nos espaços colegiados 
de discussão sobre a educação na saúde, in-
cluindo a troca de experiências. Pretende-se 
integrar os cursos de graduação da área da 
saúde incluindo a vivência multiprofissional 
nos cenários de prática e integrar as ativi-
dades das Residências Multiprofissional em 
Saúde Coletiva e Medicina da Família e Co-
munitária com as atividades de graduação 
em saúde. Também objetivamos institucio-
nalizar espaços de diálogo permanente entre 
gestão/trabalhadores/comunidade do SUS e 
academia; Eixo Cenários de prática: ampliar 
os cenários de prática enquanto espaços de 
aprendizagem para estudantes e docentes. 
Para isso faz-se necessária a articulação com 
a atenção secundária em saúde, controle so-
cial do SUS e também com outros setores 
garantindo uma formação intersetorial. 

Resultados
Formado em maio de 2016 por estu-

dantes, docentes e profissionais que atuam 
na gestão da SMS, o PET-Saúde/Gradua-
SUS tem acompanhado o processo de in-
tegração ensino-serviço-comunidade para 
adequação dos currículos de acordo com as 
DCN dos cursos de saúde. Participamos da 
construção e pactuação do COAPES entre a 
SMS e a UFU, processo fundamental para o 
estabelecimento de uma parceria sólida en-
tre as partes. Nesse processo, realizamos um 
evento para a apresentação do COAPES e 
sua discussão junto à comunidade acadêmi-
ca da UFU, além de termos articulado a 
participação de representantes dos cursos 
de saúde no processo de pactuação. Como 
contrapartida da UFU no COAPES, participa-

mos do Programa de Educação Permanente 
dos gestores da rede, que visa construir um 
espaço de diálogo e formação entre a Uni-
versidade e os profissionais que atuam como 
gestores dos serviços de saúde. Além disso, 
acompanhamos e apoiamos a realização do 
VER-SUS, que ocorreu no assentamento Flo-
restan Fernandes em Uberlândia, integrando 
estudantes de cursos de Psicologia e Medici-
na da região do Triângulo Mineiro. 

Conclusão
O principal desafio que encontramos no 

desenvolvimento das atividades do PET-
Saúde/GraduaSUS está relacionado à mu-
dança da gestão municipal, que ocorreu no 
início de 2017. A partir de então, toda a política 
que vinha sendo desenvolvida no âmbito da 
saúde mudou, o COAPES – que já havia sido 
assinado - foi cancelado e toda a pactuação 
existente para a integração ensino-serviço 
está tendo que ser refeita. Referências: BRA-
SIL. Contratos Organizativos de Ação Pública 
Ensino-saúde (COAPES). Brasília, 2015. BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Ministério da Edu-
cação. Programa Nacional de Reorientação 
da Formação Profissional em Saúde – Pró-
Saúde: objetivos, implementação e desen-
volvimento potencial. Ministério da Saúde, 
Ministério da Educação. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2007. 86 p. HADDAD A.N; BRENELI 
S.L; CURY G.C; PUCCINI R.F; MARTINS M.A; 
FERREIRA J.R; CAMPOS F.E. Pró-Saúde e PET-
Saúde: a construção da política brasileira 
de reorientação da formação profissional 
em saúde. Rev. bras. educ. med. 2012;36(1 
supl.1):3-4.
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Introdução

Bullying compreende todas as formas 
de atitudes agressivas, intencionais e 

brincadeiras, apelidos, trotes, gozações e 
agressões físicas (LOPES NETO, 2013) e no 
contexto das violências interpessoais -VIPs, 
o bullying emerge como importante fenô-
meno com impacto negativo na instituição 
escolar, inclusive na Universidade. Situações 
de violência inter-pares, são alvo de preo-
cupação, pois geram clima de inseguran-
ça e situações de inadaptação e insucesso 
(MATOS et al, 2010). A idade de ingresso 
no ensino superior coincide com o final da 
adolescência, período em que o estudante 
ainda se encontra em fase de desenvolvi-
mento e pode, portanto, apresentar vulne-
rabilidade psicossocial. Esta pode ainda au-
mentar ao longo da graduação, em que são 
identificados diferentes momentos críticos, 
principalmente relacionados à sua adapta-
ção ao novo ambiente e a novos desafios. 
A ocorrência de violência interpessoal pode 
então interferir na adaptação, inserção e 
desempenho acadêmico do estudante. A 
Universidade constitui-se em um contexto 
educacional mais amplo, que inclui a preo-
cupação não só com a formação profissio-
nal, mas com o desenvolvimento pleno do 
estudante. A ampliação do conhecimento 
sobre as percepções e vivências da popu-
lação universitária sobre o tema pode favo-
recer o desenvolvimento de estratégias de 
enfrentamento de situações desse tipo e a 
definição de ações preventivas no cotidiano 

acadêmico, de forma a neutralizar ou mini-
mizar o impacto da vivência de situações de 
violência interpessoal no desempenho aca-
dêmico dos estudantes. 

Objetivos
Investigar a percepção de estudantes de 

uma Universidade pública sobre a presença 
de bullying/VIPs e suas consequências para 
o desempenho acadêmico. 

Método
Abordagem descritivo-exploratória, estu-

dantes responderam a questionário digital 
(tecnologia Google Docs). Os dados foram 
analisados através de análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011) para categorias empíricas 
resultantes das questões abertas, com re-
gistro da frequência de sua ocorrência. 

Resultados
Participaram do estudo 136 estudantes 

de 07 cursos de graduação da Universida-
de, sendo que 63% dos estudantes iden-
tificam a presença de bullying na gradu-
ação, relatando as seguintes categorias 
de violência: brincadeiras, discriminação e 
apelidos pejorativos devido à característi-
cas pessoais (20); VIP na relação veterano-
-calouro (20); brincadeiras, discriminação 
e apelidos pejorativos devido à orienta-
ção sexual (13); VIP na relação professor-
-aluno (8); - brincadeiras, discriminação e 
apelidos pejorativos devido ao desempe-
nho acadêmico (8); discriminação devido à 
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classe social (7); e racismo (5). Em relação 
ao bullying e o desempenho acadêmico, 
86% dos estudantes consideram que as 
vítimas tem o seu desempenho afetado, 
elencando como possíveis consequências: 
sofrimento psíquico e desgaste emocional 
(68); desmotivação e desinteresse pela fa-
culdade (36); isolamento social e reprime a 
expressão (26). 

Conclusões
Estudantes reconhecem a presença de VIP 

no cotidiano da graduação, sendo a violência 
entre os pares a mais frequente. Reconhecem 
que tais eventos afetam o desempenho aca-
dêmico e o processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Violência. Bullying. Gra-
duação
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Introdução

A inserção das camadas populares e, 
consequentemente, do trabalhador no 

ensino superior no Brasil ganha maior sig-
nificado a partir da expansão desse nível 
de ensino por meio da abertura à iniciativa 
privada (DOURADO, 2002; CUNHA, 2003), 
e posteriormente, à expansão das institu-
ições federais do ensino superior (MARTINS, 
2009). Na área da enfermagem, o novo perfil 
do estudante de enfermagem é constituído 
por alunos que trabalham na área da saúde 
ou em outras áreas, e que buscam na grad-
uação a oportunidade de ascensão social e 
profissional (SILVA et al., 2012). 

Objetivo
Conhecer e analisar a produção científica 

sobre o trabalhador estudante de enferma-
gem de instituições de ensino superior (IES) 
no Brasil. 

Método
Pesquisa bibliográfica (GIL, 2002; LAKA-

TOS; MARCONI, 2006; MOREIRA; CALEF-
FE, 2006), envolvendo cinco bases e uma 
plataforma de dados, sendo elas, respecti-
vamente: Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Edu-
cation Resources Information Center (ERIC), 
National Library of Medicine (PubMed), Cu-
mulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL), SCOPUS, e a plataforma 
Web of Science. A pesquisa foi realizada em 
agosto de 2016 e foram encontrados 19 es-
tudos sobre a temática, estando sete repli-
cados e um não disponível, totalizando sete 

estudos para análise. Destes, quatro são ar-
tigos científicos e três são dissertações de 
mestrado. Cabe esclarecer que não houve 
delimitação de período de tempo de publi-
cação científica, uma vez que foi identificada 
baixa produção científica sobre o tema, sen-
do identificados trabalhos de 1992 a 2012. 
Os estudos foram analisados por meio das 
leituras analítica e interpretativa (GIL, 2002), 
configurando-se temáticas voltadas para 
perfil do trabalhador, motivações para real-
ização do curso; aspectos facilitadores e di-
ficultadores de sua trajetória; e as relações 
dos trabalhadores estudantes com docentes 
e colegas. 

Resultados
O trabalhador estudante de enfermagem car-

acteriza-se como sendo do sexo feminino, com 
faixa etária entre 26 e 58 anos, solteiras, sem fil-
hos, que já trabalhavam como técnicas e/ou aux-
iliares de enfermagem, com tempo de experiên-
cia profissional de até cinco anos e horário atual 
de trabalho que varia entre período vespertino, 
integral ou noturno. A prevalência de estudantes 
de enfermagem do sexo feminino está em con-
sonância com o perfil da enfermagem no Brasil, 
onde 84,6% da equipe são constituídas por mul-
heres (FIOCRUZ, 2015). Quanto às motivações 
para o curso verificam-se: possíveis mudanças 
na qualidade de vida e socioeconômicas, as-
censão profissional e social, qualificação profis-
sional, influência da profissão anteriormente 
exercida, visão da enfermeira como modelo de 
trabalho e a descoberta vocacional. Embora os 
trabalhadores estudantes tenham perspectivas 
positivas em relação ao mercado de trabalho 

O trabalhador estudante de cursos de graduação 
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após a formação acadêmica, em 2013, 10,1% dos 
profissionais de enfermagem declararam experi-
mentar situações de desemprego nos últimos 12 
meses, com situação agravada entre profissionais 
enfermeiros, quando essa porcentagem atingiu 
12,4% (MACHADO, 2015). Quanto à influência 
da profissão anteriormente exercida, apreende-
se que os trabalhadores que já atuam na área da 
saúde têm proximidade com a atuação do en-
fermeiro e provavelmente isso seja facilitador da 
construção de sua identidade profissional como 
enfermeiro ao longo da graduação. Os aspectos 
dificultadores da trajetória pessoal e profissional 
incluem: dificuldades acadêmicas geradas pelo 
ingresso tardio no ensino superior, aspectos fi-
nanceiros, dificuldades para conciliar estudo e 
trabalho, baixa qualidade de vida e rendimento 
acadêmico insatisfatório. Apreende-se, portan-
to, que apesar da expansão de vagas do ensino 
superior, prevalentemente no setor privado, com 
estratégias de facilitação de ingresso, as IES não 
favorecem que o aluno permaneça e finalize o 
curso, pois as suas particularidades e demandas 
como trabalhador não são consideradas. Já so-
bre a relação estabelecida entre o corpo docente 
e o trabalhador estudante predomina a existên-
cia de visão negativa e preconceitos sobre os 
trabalhadores alunos, por parte dos docentes. 
Sendo assim, as demandas apresentadas pe-
los trabalhadores estudantes exigem uma for-
mação docente em perspectiva crítica, capaz de 
compreender o contexto dos trabalhadores es-
tudantes, com a finalidade de construção profis-
sional comprometida e competente. Conclusão: 
a inserção do trabalhador estudante de enferma-
gem, nas IES, demanda a necessidade de serem 
desenvolvidas ações pedagógicas sensíveis à re-
alidade econômica e social dos alunos, voltadas 
para o aprendizado, bem como políticas que ga-

rantam a manutenção do trabalhador estudante 
no ensino superior.
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O curso de graduação em Engenharia 
de Materiais e Manufatura (EMM) da 

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) 
da Universidade de São Paulo (USP) rece-
beu a primeira turma em 2010. Desde então, 
os alunos responderam, voluntariamente e 
anonimamente, à pesquisa, na qual foram 
questionadas perguntas simples e objetivas, 
visando a coleta de dados com informações 
sobre o perfil do aluno ingressante no curso 
de EMM. Foram elaboradas no total dezes-
sete perguntas, direcionando o levantamen-
to de dados qualitativos e quantitativos do 
perfil do aluno. O presente trabalho apresen-
ta o levantamento estatístico e as conclusões 
dos dados das pesquisas realizadas durante 
os anos de 2010 a 2017. Os resultados das 
pesquisas realizadas ao longo dos oito anos 
de existência do curso, forneceram valiosas 
informações relacionadas aos mais variados 
aspectos, sendo os principais: à origem e for-
mação dos alunos, efetividade dos meios de 
divulgação do curso, sentimento em relação 
ao trote estudantil e/ou semana de recepção 
aos calouros, aspirações e interesses particu-
lares e coletivos dos alunos, além de infor-
mações sobre mecanismos de ingresso em 
outros cursos da universidade. 

A seguir são destacados os principais re-
sultados e conclusões das pesquisas. Dados 
das pesquisas mostraram que, em relação a 
origem dos alunos ingressantes, esses são, 
em sua grande maioria, originais do estado 
de São Paulo, seguido pelo estado de Minas 
Gerais. Nenhum aluno estrangeiro foi matri-
culado no período pesquisado.

Dados sobre a formação dos alunos in-

gressantes mostram que a maioria dos alu-
nos frequentou colégios particulares e par-
cialmente integral, 88%. Cerca de 10% dos 
alunos ingressantes frequentaram colégios 
públicos. Aproximadamente 2% dos alunos 
visitaram colégios particulares e públicos. A 
grande maioria dos alunos prestou o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e prestou 
em média duas vezes (48%) algum concurso 
vestibular. Cerca de 74% dos alunos ingres-
santes no curso de EMM, visitaram cursos 
pré-vestibular. Ainda no quesito formação 
pré universitária, a maioria dos alunos (89%) 
frequentou cursos particulares de língua in-
glesa durante sua formação pré-universitária 
e se consideram proficientes. 

Em relação à semana de recepção aos ca-
louros, os resultados das pesquisas eviden-
ciaram que a maior parte (77%) dos alunos 
ingressantes participou das atividades da se-
mana. A maior parte dos calouros não tem 
receio do trote estudantil. O motivo que le-
vou os alunos a não participarem da semana 
de recepção, não foi o receio do trote.

 No que diz respeito ao conhecimento de 
web sites que contêm informações sobre o 
curso de EMM, os dados da pesquisa mos-
traram que 100% dos alunos ingressos des-
conheciam o site da Comissão de Graduação 
do Curso CoC-EMM. Apenas 2% dos alunos 
conheciam o site do Departamento de En-
genharia de Materiais (SMM). Por outro lado, 
a maior parte (99%) dos alunos ingressos no 
curso de EMM conheciam o site da Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC).

Em geral, a maioria (94%) dos alunos in-
gressantes aspira o aprendizado de segunda 
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e terceira língua estrangeira. A língua alemã 
é a segunda língua de maior interesse (44%), 
seguida pelas línguas francesa (36%), espa-
nhola (13%) e italiana (2%). Ainda no tema 
de aspirações, cerca de 58% dos alunos 
tem interesse na obtenção do duplo-diplo-
ma universitário, 29% dos alunos não têm 
interesse e outros 13% estão em dúvida. A 
participação em grupos de arte e pesquisa 
em materiais e da Secretaria Acadêmica da 
Engenharia de Materiais e Manufatura (SA-
EMM), é de interesse de cerca de 41% dos 
alunos ingressantes. Cabe ressaltar que a 
aspiração na obtenção do duplo-diploma, 
assim como o interesse em participar de 
grupos de arte e de pesquisa, e da SAEMM 
foram sempre crescentes ao longo dos anos 
de 2010 a 2017.

Em relação à escolha do curso de EMM, a 
pesquisa mostra que cerca de 71% dos alu-
nos escolheram como primeira opção o curso 
de EMM, quando se inscreveram no vestibu-
lar da Fundação Universitária para o Vestibu-
lar (Fuvest). Os alunos souberam a respeito 
da existência de curso de EMM da EESC por 
variadas fontes, sendo as principais: 40% 
pesquisas na internet; 16% orientações no 
colégio; 15% amigos; 10% site da EESC; 8% 
Feira de Profissões da USP; 7% inscrição na 
Fuvest. Esses dados demonstram claramente 
a forte preferência dos alunos por pesquisas 

na internet, deixando clara a relevância dos 
web sites como fonte de informação. Con-
sequentemente, fica evidente a necessidade 
de atualizações e modernizações dos sites, 
os quais devem ser intuitivos e de fácil na-
vegação. Grande parte dos alunos buscou 
informações, iniciais e/ou complementares, 
sobre o curso de EMM no site da EESC. Além 
disso, as pesquisas destacaram a importân-
cia da divulgação do curso de EMM realizada 
pelos docentes do SMM. Entre os anos de 
2010-2013, docentes fizeram divulgação em 
cursos pré-vestibular e colégios, da capital e 
diferentes cidades do interior, do estado de 
São Paulo. A pesquisa evidenciou a forte in-
fluência dessas visitas na escolha dos alunos 
ingressos pelo curso de EMM. 

Ainda dentro do tema sobre a escolha do 
curso, cabe ressaltar que o ingresso no curso 
de EMM também tem sido uma opção para 
alunos que almejam se formar em outros 
cursos da EESC ou mesmo da USP. Vagas re-
manescentes dos cursos são oferecidas e a 
transferência é oficializada por meio do Pro-
cesso Seletivo de Transferência Interna. Esse 
mecanismos de ingresso pode ser constata-
do nas pesquisas.

Palavras-chave: Graduação. Perfil do alu-
no. Engenharia
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Expansão de cursos de graduação em Nutrição 
no Brasil

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Alisson Diego Machado

 

Outros

Objetivos

C aracterizar a expansão de cursos de gra-
duação em Nutrição no Brasil.

 
Descrição do Projeto

Para a caracterização da expansão de cursos 
de graduação em Nutrição no país foi utiliza-
do o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos 
de Educação Superior, que é a base de dados 
oficial de informações relativas às instituições 
de ensino superior e cursos de graduação.

 
Metodologia

Foram consultados no Portal do Ministério 
da Educação os cursos de graduação em Nu-
trição credenciados no Cadastro e-MEC de Ins-
tituições e Cursos de Educação Superior, entre 
junho e julho de 2016. Foi criado um banco de 
dados no software Microsoft Excel®, no qual 
foram preenchidas as informações de cada 
um dos cursos credenciados no Cadastro 
e-MEC. Foram coletados os dados sobre as 
instituições de ensino superior que ofere-
cem o curso - nome, organização (centro 
universitário, faculdade, instituto federal ou 
universidade), categoria (privada, pública 
ou especial) e endereço (município e uni-
dade federativa) - e sobre os cursos em si - 
modalidade (presencial ou à distância), ano 
de criação, número de vagas autorizadas e 
carga horária. Paralelamente, foram consul-
tadas legislações referentes à profissão do 
nutricionista e a cursos de educação supe-
rior, com o objetivo de verificar fatores que 
possam ter contribuído para a expansão dos 
cursos de Nutrição. Os dados foram apre-
sentados em frequências absoluta e relativa.

Resultados
O primeiro curso de graduação em Nutri-

ção entrou em funcionamento em 1940, na 
Universidade de São Paulo. Ainda nessa dé-
cada foram criados mais três cursos, todos 
na Região Sudeste. O primeiro marco para a 
expansão dos cursos de Nutrição foi a regu-
lamentação da profissão do nutricionista, em 
1967. Assim, na década de 1970 foram cria-
dos 19 cursos, representando um aumento 
de 271% no número de cursos em relação à 
década anterior, totalizando 26 cursos, sendo 
12 na Região Sudeste, 6 na Região Nordeste, 4 
na Região Sul, 3 na Região Centro-Oeste e 1 na 
Região Norte. O segundo marco para a expan-
são dos cursos foi o estabelecimento da Lei de 
Diretrizes e Bases, em 1996. Na década de 1990 
foram criados 40 cursos no país, representan-
do um aumento de 108% no número de cur-
sos em relação à década de 1980, totalizando 
77 cursos. Contudo, o crescimento relativo não 
foi semelhante entre as regiões, sendo maior 
nas Regiões Sudeste (153%) e Sul (138%) em 
relação às Regiões Norte (100%), Centro-O-
este (67%) e Nordeste (0%). Na década de 
2000 foram criados 249 cursos, represen-
tando um aumento de 323%, totalizando 
326 cursos no país. Contudo, nessa década 
o crescimento relativo foi maior nas Regiões 
Norte (750%), Nordeste (575%) e Centro-O-
este (340%) em relação às Regiões Sudeste 
(309%) e Sul (200%). Atualmente, há 493 cur-
sos de graduação em Nutrição credenciados, 
sendo 491 (99,6%) presenciais e 2 (0,4%) à 
distância. Dentre os cursos presenciais, 226 
(46,0%) estão localizados na Região Sudeste, 
126 (25,7%) na Região Nordeste, 77 (15,7%) 
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na Região Sul, 39 (7,9%) na Região Centro-
-Oeste e 23 (4,7%) na Região Norte. Quanto 
à distribuição dos cursos por unidade fede-
rativa, verificou-se uma maior proporção em 
São Paulo (24,0%), Minas Gerais (12,4%), Bahia 
(7,7%), Rio de Janeiro (7,7%), Paraná (5,9%) e 
Rio Grande do Sul (5,9%). A maioria dos cursos 
(58,0%) é oferecida em instituições de ensino 
superior localizadas em municípios que não 
são capitais. Quanto à organização acadêmica 
das instituições de ensino superior que ofere-
cem cursos de graduação em Nutrição, há pra-
ticamente a mesma proporção de faculdades 
(41,2%) e universidades (40,8%), sendo que a 
grande maioria é privada (84,8%). Em relação à 
carga horária dos cursos, a maioria (50,7%) pos-
sui entre 3200 e 3400 horas.

 

Conclusões
Desde a criação do primeiro curso de gra-

duação em Nutrição, houve um aumento 
crescente no número de cursos. Os principais 
marcos para a expansão dos cursos foram a 
regulamentação da profissão e o estabeleci-
mento da Lei de Diretrizes e Bases. A expansão 
dos cursos ocorreu primeiramente nas Regiões 
Sudeste e Sul e posteriormente nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo que 
a Região Sudeste concentra quase metade de 
todos os cursos credenciados no Brasil, atual-
mente. A maioria dos cursos é oferecida em 
instituições de ensino superior localizadas em 
municípios que não são capitais e privadas.

Palavras-chave: Ciências da Nutrição. Edu-
cação superior. Instituições de ensino superior
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Lições da Reformulação Curricular do Cursos de 
Bacharelados do Instituto de Física de São Carlos

Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo
Luis Gustavo Marcassa

 

Outros

A situação de nossos cursos de gradua-
ção é preocupante. Nossos cursos se 

encontravam na seguinte situação no come-
ço de 2016. O Bacharelado em Física tinha 
175 alunos ativos; o Bacharelado em Ciên-
cias Físicas e Biomoleculares tinha 136; e o 
Bacharelado em Física Computacional 99. No 
final do ano, cada um destes cursos perdeu 
algo em torno de 20-30 alunos. Além dis-
so, o número de formandos tem sido muito 
baixo (média de 12 para a Física e a CFBio, 
05 para a Física Computacional), com vários 
formandos ultrapassando o prazo normal de 
quatro anos. 

Embora isso pudesse ser aceito no passa-
do, a Pró-Reitoria de Graduação já sinalizou 
uma mudança de pensamento divulgando o 
índice de desvinculação; sendo que somos o 
pior da USP. Situação semelhante existe em 
instituições públicas americanas, as quais 
têm sido ameaçadas com cortes no orça-
mento ou mesmo com a extinção dos cursos 
pelos governos. Como exemplo, o Estado 
do Texas decidiu, há alguns anos, que cur-
sos que formam menos de 5 alunos/ano em 
instituições públicas estaduais deveriam ser 
extintos. Decisões similares já ocorrem em 
outros estados americanos. 

Outro vetor que nos indica a necessidade 
de mudança é o contexto internacional atu-
al dos cursos de bacharelado em Física nas 
melhores universidades do mundo. O rela-
tivamente grande fluxo de estudantes brasi-
leiros de Física que tem participado do pro-
grama Ciência sem Fronteiras do governo 
federal tem demonstrado que o sistema de 
ensino adotado em todo o mundo é muito 

diferente do brasileiro, com: 1) menos aulas 
expositivas formais; 2) muito mais trabalho 
individual ou em grupo sempre dirigido ou 
supervisionado, com ampla disponibilização 
de materiais didáticos na internet incluindo 
vídeos de aulas; 3) sempre que possível o en-
sino é baseado na resolução de problemas 
práticos e aplicados, com projetos desafia-
dores; 4) engajamento precoce em pesquisa, 
com programas semelhantes à nossa inicia-
ção científica ou tecnológica; 5) avaliações 
do aluno tem muitos critérios que não ape-
nas as provas escritas, incluindo apresenta-
ção oral de seminários, participação em tra-
balhos em grupo, monografias, entrega de 
trabalhos individuais (p.ex, mas não apenas, 
listas de exercícios), participação em ativida-
des de pesquisa, estágios externos à univer-
sidade, em empresas ou órgãos públicos; 6) 
grande flexibilidade na definição da grade 
curricular, incluindo a possibilidade de cursar 
disciplinas externas ao curso; 7) obrigatorie-
dade de cursar pelo menos uma ou duas dis-
ciplinas de Humanidades; 8) obrigatorieda-
de de apresentação de uma monografia de 
conclusão de curso, sempre que possível ba-
seada em estágio em empresas, trabalho de 
iniciação científica ou realização de trabalhos 
em comunidade; 9) forte estimulo à mobili-
dade internacional durante a graduação; 10) 
obrigatoriedade de aprendizado de um se-
gundo idioma; 11) forte proximidade com o 
setor produtivo, através de visitas, estágios e 
palestras que ampliem o espectro das opor-
tunidades profissionais do formando.

Sem dúvida precisamos renovar nossos 
cursos de Bacharelado. Contudo, antes de 
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mais nada, precisamos entender que mu-
danças cosméticas, como por exemplo in-
clusão/exclusão de disciplinas obrigatórias 
ou pré-requisitos, etc, não vão solucionar 
nossos problemas. A mudança deve ser radi-
cal e quebrar paradigmas estabelecidos. Por 
sua história de inovação o IFSC é sem dúvida 
a instituição que deve liderar esta mudança 
dentro da própria USP. E esta mudança radi-
cal deve passar pela alteração completa do 
perfil de nosso egresso. Até hoje, focalizamos 
nossos esforços na formação de alunos de 
graduação para nossa pós-graduação. Esta 
é uma situação insustentável a longo pra-
zo, não podemos esperar que todos os in-
gressantes na pós-graduação consigam um 
emprego acadêmico. Em suma, precisamos 
preparar nossos alunos de graduação para 
seguir uma carreira não acadêmica desde o 
primeiro dia de aula. Precisamos encontrar 
nichos de postos de trabalho que possam 
ser preenchidos apenas com a graduação 
em Física. 

Com isso em mente, todos nossos Ba-
charelados - em Física, em Ciências Físicas 
e Biomoleculares e Computacional - devem 
obedecer às seguintes linhas gerais, estabe-
lecidas em concordância com as Diretrizes 
Nacionais Curriculares para os Cursos de Fí-
sica (http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/
pdf/CES1304.pdf).

a) Todos os Bacharelados terão a seguinte 
carga horária: 61 créditos aula em disciplinas 
obrigatórias para o ciclo básico; 29 créditos 
aula em disciplinas obrigatórias para o ciclo 
intermediário; 24 créditos aula em disciplinas 
optativas eletivas ou obrigatórias no ciclo 

avançado; 4 créditos trabalho para a discipli-
na anual de trabalho de conclusão de curso; 
30 créditos aula em disciplinas optativas li-
vres. 

b) Todos os alunos, independente do Ba-
charelado, deverão completar o mesmo ciclo 
básico e intermediário de disciplinas obriga-
tórias.

c) Todas as disciplinas marcadas com as-
teriscos serão ministradas com os outros 
ingressantes do campus e não haverá tur-
mas dedicadas para cada curso. Cada turma 
destas disciplinas será formada por alunos 
da engenharia, química e física. Estes alunos 
poderão ser distribuídos de forma alfabéti-
ca. As provas serão as mesmas para todas as 
turmas.

d) As disciplinas teóricas de 03 créditos 
devem ser ministradas em três aulas de 60 
minutos. A resolução de exercícios deve ficar 
a cargos dos monitores nos créditos traba-
lhos. 

e) O ciclo avançado poderá ter disciplinas 
obrigatórias e/ou optativas eletivas, além 
de optativas livres. O estudante deverá cur-
sar 24 créditos aula em disciplinas optativas 
eletivas. As optativas livres devem somar 30 
créditos aula. 

f) Todos os bacharelados terão o Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC).

g) No final do primeiro ano, o aluno deve-
rá escolher um tutor para ajudá-lo na esco-
lha das disciplinas do ciclo avançado.

Palavras-chave: reformulação. bacharela-
do. Física
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A transição de grade a matriz: Relato de 
experiência de construção de uma nova lógica 

na organização curricular
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Maria Paula Panúncio-Pinto e Leonardo Martins Kebbe
 

Outros

Introdução

O curso de graduação em Terapia Ocu-
pacional da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto (FMRP-USP) iniciou suas 
atividades no ano de 2002. O Projeto Polí-
tico Pedagógico (PPP) inicial e toda estrutu-
ra curricular, herdaram o formato de grade, 
uma lógica disciplinar, com a hierarquização 
tradicional que coloca no início do curso o 
conhecimento teórico, seguido do prático, 
pensado como aplicação direta da teoria. A 
necessária atualização dos objetivos de for-
mação, seguiram movimentos internacio-
nais referentes à formação de profissionais 
da saúde (Conferências de Edimburgo, 1988, 
1993), a Declaração Mundial sobre a Educa-
ção Superior no Século XXI (UNESCO, 1998) 
o reconhecimento e valorização dos Deter-
minantes Sociais da Saúde, com a necessi-
dade de superação da compreensão do pro-
cesso saúde-doença centrado no individual, 
no biológico e no hospital, em favor de uma 
concepção que considera a forma como 
uma sociedade se organiza, e a compreen-
são sobre as condições de saúde de pessoas 
e populações (WHO, 2012, 2008). Em 2007 o 
curso foi credenciado pela World Federation 
of Occupational Therapy (WFOT), possibili-
tando ao egresso a atuação profissional em 
nível internacional. Neste momento o corpo 
docente está atuando conjuntamente no 
processo de recredenciamento pela WFOT. 

Operacionalização
Com o objetivo de construir um currículo 

integrativo, desde 2009 a Comissão Coorde-
nadora do Curso – COC TO estabeleceu reu-
niões mensais envolvendo docentes das áre-
as especificas da Terapia Ocupacional para 
análise do PPP, avaliação do curso, estudo 
das demandas do contexto atual da forma-
ção profissional em saúde e discussão das 
mudanças necessárias na estrutura curricular. 
Foram constituídos grupos de trabalho para 
propor as alterações necessárias envolvendo 
as disciplinas básicas biomédicas, básicas do 
curso (fundamentos, história, ocupação hu-
mana e recursos terapêuticos) e clínicas ou 
aplicadas. Este trabalho gradual resultou em 
PPP e estrutura curricular totalmente renova-
dos em 2017. 

Desenvolvimento
Desde sua criação o PPP tem passado por 

atualizações que visam considerar a neces-
sidade de manter o vínculo com a realidade 
social concreta. A revisão continuada do PPP 
conta com a participação de estudantes, do-
centes e funcionários (as). O caráter integra-
tivo do currículo atual se organiza pela com-
preensão da profissão através da intervenção 
nos diferentes níveis de atenção ou comple-
xidade (primário, secundário e terciário) nas 
diferentes políticas públicas básicas (saúde, 
educação e assistência social) Os eixos nor-
teadores foram organizados para contemplar 
a integração teoria-prática desde o primeiro 
semestre e a flexibilização curricular. O de-
lineamento da matriz integrativa, em subs-
tituição à “grade curricular” seguiu a inte-
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gração dos conteúdos a partir dos períodos 
do ciclo de vida (infância/adolescência, vida 
adulta e velhice). Um currículo integrativo se 
estrutura em construção evolutiva, de com-
plexidade crescente e demanda a integração 
de diferentes disciplinas, saberes e práticas; 
permite que conteúdos específicos se articu-
lem em eixos integrados, considerando inte-
resses, conhecimentos e experiências prévias 
dos estudantes. No processo de construção 
da nova matriz, conteúdos do novo modelo 
foram oferecidos paralelamente com disci-
plinas do modelo curricular antigo. Ao final 
de 2016 a nova matriz curricular foi comple-
tamente implantada. Para isto, estes compo-
nentes foram revisados, extinguindo-se os 
conteúdos repetidos e agregando aqueles 
que apresentavam interfaces. Estratégias de 
ensino e avaliação também foram revistas e 
o investimento da Unidade em capacitação 
docente tornou possível inovar, sobretudo 
em estratégias de avaliação. Considerando a 
função primordial da avaliação que é refor-
çar o aprendizado (avaliação formativa) tem 
havido um esforço para garantir que o es-
tudante seja avaliado através de estratégias 
diversificadas, que os critérios de avaliação 
sejam explicitados, que o estudante receba 
feedback sobre seu desempenho e sobre o 
que era esperado dele, para que isso o orien-
te quanto à forma de estudar visando atingir 
os objetivos da aprendizagem. 

Resultados
As alterações foram implantadas gradu-

almente e a nova matriz curricular foi orga-
nizada em torno de dois eixos transversais: 
(1) Períodos do Curso de Vida (Infância e 

adolescência, vida adulta e Velhice) e (2) Ní-
veis de complexidade da atenção em saúde, 
educação e assistência social. Foram consti-
tuídos eixos longitudinais voltados para (a) 
os conhecimentos específicos da profissão 
(Eixo Ciências da Terapia Ocupacional; Eixo 
Práticas em Terapia Ocupacional; Eixo Ocu-
pação Humana e Recursos Terapêutico; Eixo 
das Aplicadas à Terapia Ocupacional); (b) os 
conhecimentos básicos envolvendo as ciên-
cias biomédicas e clínicas (Eixo das Ciências 
Básicas e Clínicas - Ciências Básicas Biomédi-
cas; Ciências Básicas Sociais, Humanas e Es-
pecíficas da Profissão; Ciências Clínicas); (c) 
os conhecimentos sobre pesquisa e produ-
ção do conhecimento científico (Eixo de Me-
todologia Científica). O cuidado em construir 
consonância com os padrões internacionais 
de formação do Terapeuta Ocupacional se 
reflete nos conteúdos sobre direitos huma-
nos e justiça ocupacional, além da clara alu-
são aos conceitos de ocupação e de cotidia-
no adotados no currículo. 

Conclusão
O novo desenho curricular segue as DCNs 

e as diretrizes da World Federation of Occu-
pational Therapy, resultando em matriz inte-
grativa que articula conteúdos em processo 
progressivo de ensino- aprendizagem; signi-
ficativo (teoria e prática indissociada); ativo 
(auto-aprendizado), orientado pelas compe-
tências requeridas para o exercício profissio-
nal atualizadas de acordo com a realidade 
social concreta.

Palavras-chave: matriz integrativa. organi-
zação curricular. flexibilização curricular
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Perfil do aluno evadido no curso de Engenharia 
de Biossistemas

1Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo
2Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo

Fabrício Rossi1 e Leonardo Pinto de Magalhães2

 

Outros

Nos últimos anos o oferecimento de va-
gas no Ensino Superior tem se expandi-

do no Brasil. Na Universidade de São Paulo 
(USP) esse também tem sido o cenário vi-
sualizado, desde 1989 até o ano de 2014 o 
número de alunos de graduação na Universi-
dade quase dobrou, passando de 44.811 para 
87.751. Essa ampliação de vagas deu-se não 
apenas com a criação de novos cursos como 
também com a de novas unidades como a 
EACH na zona Leste de São Paulo e o cam-
pus de Lorena. Porém, tanto na USP quanto 
em outras Universidades nem todas as vagas 
oferecidas são preenchidas ou nem todos os 
ingressantes acabam concluindo o curso. O 
problema da evasão é uma preocupação tan-
to para os dirigentes das instituições quanto 
para as autoridades, já na década de 1990 fo-
ram criadas comissões com o intuito de avaliar 
e criar ações para correção desse problema. 
Em 1995, a Secretaria de Educação Superior 
(SESu), do Ministério da Educação (MEC), ins-
tituiu a Comissão Especial de Estudos sobre 
a Evasão nas Universidades Públicas Brasilei-
ras para analisar o fenômeno com o intuito 
de contribuir para a melhoria das políticas de 
planejamento da educação superior (BRASIL, 
1996). Para poder se analisar esse fenôme-
no da evasão nos cursos superiores, primei-
ro deve-se proceder à uma definição. Ocorre 
evasão quando um aluno deixa seu curso de 
origem sem concluí-lo (BRASIL, 1996).

Dentro desse contexto, tanto de expansão 
das vagas quanto da evasão, insere-se o cur-
so de Engenharia de Biossistemas. Criado em 
2009, na Faculdade de Zootecnia e Engenha-

ria de Alimentos (FZEA) em Pirassununga, o 
curso vem enfrentando alguns dos problemas 
citados anteriormente em relação à desistên-
cia do curso. Assim, o presente trabalho tem 
por objetivo traçar um perfil dos evadidos do 
curso, identificando quais seriam mais pro-
pensos à evasão, baseando-se em caracterís-
ticas como: idade, semestre de evasão, repro-
vações, chamada do vestibular que ingressou 
na universidade, entre outras características. 
Com esses dados futuramente podem ser to-
madas ações para evitar a desistência do cur-
so, tais como a realização de tutorias e orien-
tações quanto à melhor divulgação do curso 
para os vestibulandos.

Metodologia
Os dados dos alunos desistentes foram ana-

lisados utilizando-se o sistema Júpiter Web. 
Nessa fase do trabalho buscou-se analisar 
dados como ano de ingresso, sexo, número 
de reprovações, ano de evasão entre outros. 
Para analisar o caminho desses alunos após 
a evasão também foram realizadas pesquisas 
com entrevistas pessoais e análise de redes 
sociais. Assim, analisou-se se as escolhas de 
novos cursos foram muito diferentes do perfil 
de curso da Engenharia de Biossistemas. Com 
essa analise pode-se avaliar se a desistência 
do curso está relacionada com uma visão 
equivocada sobre o curso antes do ingresso e 
ainda sobre o autoconhecimento dos alunos 
na escolha da profissão.

Resultados 
Desde a criação do curso, até o final de 
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2016, 142 alunos evadiram-se. Isso repre-
senta uma taxa média de 30%, o que condiz 
com alguns trabalhos publicados sobre esse 
tema. Alguns pesquisadores indicam que a 
taxa de evasão, tanto em instituições públi-
cas quanto em privadas, varia entre 20% e 
50% (Ghizoni & Teles, 2005; Mazzetto, Bra-
vo & Carneiro, 2002; MEC, 2002; Mercuri & 
Polydoro, 2004; Palma et al., 2005). E dentro 
dessa média, a evasão ocorreria mais nor-
malmente nos anos iniciais do curso (Palma 
et al., 2005). Nos dados analisados da Enge-
nharia de Biossistemas 55,6% abandonaram 
o curso em até um ano após o ingresso, o que 
condiz com os autores mencionados. Quan-
to ao gênero mais propenso ao abandono 
do curso não há consenso entre os estudos 
analisados, porém alguns autores apontam 
predomínio masculino (Polydoro et al. 2005). 
No caso aqui estudado 55,6% dos alunos 
são do sexo masculino. Analisando os cur-
sos escolhidos após a evasão da Engenharia 
de Biossistemas, 56,3% migraram para ou-
tro curso na área de exatas, enquanto 36,6% 
para a área de biológicas e apenas 7,1% para 
a área de humanas. Dos novos cursos, 52,8% 
se transferiram para cursos na própria USP, 
sendo que oito alunos reingressaram na En-
genharia de Biossistemas.
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Outros

A preocupação com o ensino e o estudo 
sobre a graduação em Medicina Veteri-

nária não é recente. Em 1972, a Organização 
Panamericana da Saúde promoveu um se-
minário sobre a educação em Medicina Ve-
terinária na América Latina. A partir do ano 
2000, a maior parte dos graduandos tiveram 
acesso à internet enquanto crianças ou no 
início da adolescência, a característica desses 
discentes mudou com a evolução tecnológi-
ca e se fez necessário pesquisas para ilustrar 
o público jovem ingressante na Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.

Alunos ingressantes do curso de Medicina 
Veterinária de 2015 foram solicitados a res-
ponder um formulário construído pela FU-
VEST que se encontra no site da instituição, 
para caracterização dos novos discentes, ge-
rando um grupo de 76 pessoas. Esta caracte-
rização contribui para que o corpo docente 
identifique o público com que se trabalha. 

As respostas obtidas através do questio-
nário identificaram jovens do sexo feminino 
como sendo a maioria do público, totalizan-
do 72%, se contrapondo à Medicina Humana 
no trabalho descrito por MOREIRA, em 2006, 
onde o sexo feminino representou metade 
dos estudantes (53%). Apenas 1% do públi-
co pesquisado tem união estável, o que se 
aproxima muito com os dados encontrados 
na literatura.

Os jovens de 18 anos de idade represen-
taram 36% dos ingressantes, enquanto os de 
19 anos representaram 23% do total. Assim, 
pode-se afirmar que 59% dos ingressantes 

na FMVZ-USP são jovens entre 18 e 19 anos. 
NORONHA (2014) demonstrou em seu estu-
do que a média de idade dos ingressantes no 
curso de Medicina é de 19 anos, o que con-
firma os dados obtidos no presente trabalho.

O dado de maior representatividade se 
relacionou aos cursos preparatórios para 
vestibular, onde a maioria dos ingressantes 
estudaram por no máximo um ano até o seu 
ingresso na FMVZ-USP (69%). A idade de 
maior expressão também se relaciona com 
o dado encontrado, já que a média de idade 
dos jovens que se formam no ensino médio 
é de 17 anos.

A preparação no Ensino Médio se mos-
trou de grande importância para a seleção 
no vestibular da FUVEST. Os calouros da 
Medicina Veterinária da USP que realizaram 
todo o ensino médio em instituições parti-
culares representaram 66% dos ingressantes, 
enquanto apenas 21% dos ingressantes re-
alizou todo o ensino médio em instituições 
públicas. Esse referido dado se aproxima do 
trabalho de MATOS (2012), que cita que so-
mente 25% de todos os alunos da USP são 
provenientes de escolas públicas. Esse mes-
mo dado se torna representativo quando le-
vado em consideração o gênero racial dos 
alunos do primeiro ano da graduação em 
Medicina Veterinária da USP, que tem sua 
maioria representada pela cor branca (83%), 
seguida da cor amarela em 13% e parda em 
4% dos ingressantes. No presente trabalho 
não houve candidato que assinalou a cor 
preta como sua classificação de gênero ra-
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cial. Estudos mostram que de 2001 a 2009 
houve crescimento de negros no ensino 
superior da USP, porém, esse número vem 
diminuindo juntamente com o número dos 
egressos de alunos do ensino médio público.

A classe sócio econômica foi avaliada no 
presente trabalho para ilustrar o perfil dos 
alunos do primeiro semestre da Medicina 
Veterinária da USP, e contatou-se que 28% 
dos alunos possuem renda familiar de 7 a 10 
salários mínimos, seguidos pelos alunos com 
renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos, 
representando 17% da amostra. Em estudo 
de ISHII (2014), para efeito comparativo, 60% 
dos ingressantes na POLI tem renda familiar 
entre 3 e 14 salários, e que os homens repre-
sentam a maior participação na contribuição 
da renda. No presente trabalho foi consta-
tado que o nível de formação das mães dos 
discentes é maior que dos pais, representan-
do 30% com nível de pós-graduação, contra 
20% dos pais. Sessenta por cento da renda 
familiar é constituída por contribuição de 
duas pessoas da família, e em 72% dos ca-
sos essa renda sustenta entre 3 a 4 pessoas. 
Ainda, identificou-se que 90% dos jovens in-
gressantes não exercem atividade remune-
rada, e que apenas 6% exercem atividades 
remuneradas de forma eventual. Os jovens 
que trabalham, por tempo integral ou par-
cial, representaram juntos 2% dos que res-
ponderam ao questionário. Outro dado que 
pode ser correlacionado é que 75% dos in-
gressantes cursaram o ensino médio no pe-
ríodo diurno, 13% de forma integral, e que 
apenas 1% estudou no período noturno. 

Os jovens ingressantes são em sua maio-
ria paulistas, que vivem nas proximidades da 
Universidade de São Paulo. Sessenta e setes 

por cento deles moram em até 30 km de 
distância da Universidade, e mais 17% deles 
vivem em distância inferior a 11 km da USP. 
Apenas 2 % dos calouros tem sua família em 
distância superior a 300 km. A Universidade 
de São Paulo é constituída, na sua maioria, 
por jovens que vivem na cidade de São Paulo.

Com o referido trabalho é possível con-
cluir que os ingressantes da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Univer-
sidade de São Paulo são em sua maioria do 
gênero feminino, de até 19 anos de idade, 
brancos e com família de alto grau de es-
colaridade. Possuem renda familiar acima da 
classe média e vivem nas proximidades da 
Universidade de São Paulo. Os ingressantes 
são, em sua maioria, provenientes de esco-
las de ensino médio particular, cursadas em 
período matutino ou integral, com baixo ín-
dice de alunos que conciliam o tempo entre 
estudos e trabalho, e que a maior parte não 
possui relacionamento estável. 

Se faz necessário o estímulo à construção 
de projetos que viabilizem a entrada de jo-
vens de baixa renda na universidade públi-
ca, assim como negros, que desde 2010 vem 
diminuindo sua expressividade nas gradua-
ções superiores e que não possuem repre-
sentantes nos ingressantes de 2015 no curso 
de Medicina Veterinária da USP. O incentivo 
e a formação acadêmica da família, além da 
escola privada de formação no ensino mé-
dio, geram maior oportunidade para o in-
gresso de jovens na graduação em Medicina 
Veterinária da Universidade de São Paulo.

Palavras-chave: Caracterização. Ingres-
santes. Veterinária
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Outros

Introdução

A atualização da estrutura curricular dos 
cursos de graduação é uma atividade 

perene que envolve a atualização da biblio-
grafia das disciplinas, revisão de ementas, 
criação e extinção de disciplinas, entre ou-
tras. Criar e manter uma estrutura curricular 
atualizada combinando o ensino de con-
ceitos fundamentais e de conteúdos atuais 
de interesse do aluno e da sociedade é um 
desafio constante aos professores e à coor-
denação dos cursos. Um dos aspectos mais 
sensíveis da estrutura curricular em relação 
ao tempo de formação dos alunos são os 
pré-requisitos. Estes são tipicamente criados 
por dois motivos principais. O primeiro é ga-
rantir que o aluno tenha um conhecimento 
básico prévio (disciplinas que são pré-requi-
sitos) de forma que ele tenha condições de 
cursar a disciplina avançada (com os pré-
-requisitos) sem maiores dificuldades. O se-
gundo motivo tem a ver com garantir que 
o aluno esteja no momento mais adequado 
do curso para obter o máximo proveito da 
disciplina avançada. Neste caso, a existência 
de pré-requisitos não está tão vinculada aos 
conceitos básicos necessários para cursar a 
disciplina avançada, mas sim a garantir que 
o aluno já esteja em um estágio mais madu-
ro de formação em seu curso de graduação. 
Para os dois casos é fundamental a escolha 
e possível revisão dos pré-requisitos de for-
ma a não só garantir que o aluno terá os co-
nhecimentos prévios necessários para cursar 
cada disciplina, mas também para não deixar 
o curso muito intrincado de forma que a re-
provação em uma única disciplina impossi-

bilitaria o aluno de concluir seu curso dentro 
do prazo ideal.

Objetivo
Neste trabalho é apresentada uma me-

todologia baseada em mineração de dados 
para a sugestão de potenciais pré-requisitos 
para cada disciplina de um curso de gradu-
ação. 

Método
A sugestão de pré-requisitos foi realizada 

com base na análise do risco relativo de re-
provação de um estudante cursar uma dada 
disciplina. O risco foi calculado comparando-
-se a taxa de reprovação daqueles que cursa-
ram a disciplina sem terem sido previamente 
aprovados na potencial disciplina pré-re-
quisito em relação àqueles que foram apro-
vados previamente na potencial disciplina 
pré-requisito. Esta análise foi feita conside-
rando todos os pares de disciplinas e usando 
informações de 627 históricos acadêmicos 
de ex-alunos formados no Bacharelado em 
Sistemas de Informação da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da USP entre 2008 
e 2015. Para cada disciplina, é criada uma lis-
ta de sugestões de pré-requisitos ordenada 
a partir da disciplina com maior risco rela-
tiva até a com menor risco relativo. Devido 
à existência de diversos pré-requisitos fracos 
no Bacharelado em Sistemas de Informação 
(isto é, o aluno poderá cursar uma dada dis-
ciplina se tiver obtido pelo menos nota 3,0 
na disciplina pré-requisito), optou-se por 
calcular o risco relativo comparando-se as 
taxas de reprovação dos alunos que obti-
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veram menos de 3,0 na potencial disciplina 
pré-requisito em relação àqueles que foram 
aprovados nessa disciplina, de forma que 
a existência de pré-requisitos fracos não in-
fluenciasse os resultados. Apesar de o risco 
relativo ter sido calculado para todos os pa-
res de disciplina, foram dadas sugestões de 
pré-requisitos apenas se a disciplina pré-re-
quisito for oferecida, dentro da grade ideal do 
curso, em semestre anterior ao da disciplina 
para a qual estão sendo feitas as sugestões.

Resultados
O Bacharelado em Sistemas de Informa-

ção da USP possui atualmente um conjunto 
de 29 pré-requisitos fracos e o sistema pro-
posto neste artigo fez diversas sugestões 
de pré-requisitos para 23 disciplinas, consi-
derando o risco relativo de reprovação dos 
alunos que tiveram desempenho inferior a 
3,0 ou não cursaram a disciplina potencial 
pré-requisito em relação aos alunos que fo-
ram aprovados nela. O sistema sugeriu cinco 
pré-requisitos idênticos aos existentes; além 
disso, ao observar a ordem de sugestões de 
pré-requisitos, para 12 disciplinas que atu-
almente possuem pré-requisitos, o sistema 
sugeriu seus pré-requisitos entre suas três 
primeiras sugestões para cada disciplina. O 
sistema também sugeriu pré-requisitos para 
seis disciplinas que atualmente não pos-
suem pré-requisitos, ou seja, o sistema de-
tectou que há um risco relativo significativo 
aos alunos que cursem essas disciplinas sem 
ter cursado o que ele sugere como pré-re-
quisito. Adicionalmente, o sistema não su-
geriu pré-requisitos para três disciplinas que 
possuem pré-requisitos, indicando que ter 
ou não sido aprovados nestes pré-requisitos 
não determina o desempenho do aluno nas 
respectivas disciplinas.

Conclusões
O gerenciamento da estrutura curricular 

de um curso de graduação é uma ativida-
de contínua e de grande importância para 
manter o curso atualizado, provendo a me-
lhor formação possível aos alunos e maximi-
zando a probabilidade destes se formarem 
dentro do prazo ideal. Uma das atividades 
fundamentais dessa atividade é a revisão dos 
pré-requisitos que servem tanto para garan-
tir que os alunos cursem disciplinas com os 
conhecimentos prévios necessários já adqui-
ridos, mas que também deve tentar minimi-
zar a chance de bloquear a correta sequên-
cia dos alunos dentro do curso. Este trabalho 
apresentou uma metodologia para a identi-
ficação de potenciais pré-requisitos nas dis-
ciplinas de cursos de graduação com base 
no risco relativo de reprovação de alunos. 
Um sistema foi desenvolvido aplicando-se 
esta metodologia e um estudo de caso foi 
realizado utilizando os dados dos bacharéis 
em Sistemas de Informação, formados pela 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
USP. Os resultados foram considerados rele-
vantes, identificando alguns pré-requisitos 
existentes, propondo novos, bem como pro-
pondo a remoção de alguns.
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O EaD e as metodologias ativas 
de ensino

Satisfação de estudantes 
de enfermagem em cenário 
clínico simulados com odores 

desagradáveis

 O aprendizado colaborativo promovi-
do pelo EAD, assim como todas as outras 
metodologias ativas de aprendizagem, co-
loca o aluno no centro do processo educa-
tivo (“sala de aula invertida”). Desta forma, 
fornece ao discente autonomia e responsab-
ilidade pela sua aprendizagem por meio da 
identificação e análise dos problemas e da 
capacidade para formular questões e busca 
informações para ampliá-las e respondê-las. 
E, a partir daí, recomeçar o ciclo com novas 
dúvidas, processos de aprendizagem e ques-
tionamento da realidade.

Palavras-chave: Ensino à distância; sala de 
aula invertida; metodologias ativas.
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Resumo
Os métodos de ensino tradicionais, que 

privilegiam a transmissão unidirecional de 
informações pelos docentes, faziam sentido 
quando o acesso ao conhecimento era pre-
cário. Com o advento da internet e a divul-
gação gratuita de cursos e materiais, pode-se 
aprender em qualquer lugar, a qualquer hora 
e com pessoas diferentes. O ensinar e apren-
der atual acontece numa relação simbiótica, 
profunda, constante entre o que chamamos 
de mundo físico e de mundo digital. Assim, 
a educação formal é cada vez mais híbrida, 
porque acontece no espaço físico da sala de 
aula e nos múltiplos espaços do cotidiano, 
que incluem os digitais. As metodologias de 
ensino adotadas precisam acompanhar os 
objetivos pretendidos. Se queremos que os 
alunos sejam proativos, precisamos adotar 
metodologias em que os alunos se envol-
vam em atividades cada vez mais complex-
as, em que tenham que tomar decisões e 
avaliar resultados. 

 O EAD (ensino à distância) destaca-se 
nesse sentido como um potente meio para 
alcançar alunos localizados em regiões per-
iféricas, propiciando acesso à informação de 
qualidade. Percebe-se que a as interações 
em comunidades de aprendizagem online 
permitem desenvolver competências de co-
municação e de participação transferíveis 
para a vida pessoal. Outro aspecto impor-
tante relaciona-se à necessidade que o dis-
cente tem de se organizar e ser gestor da sua 
aprendizagem.

Resumo
Introdução: Em um cenário simulado é 

possível criar as mais variadas situações do 
cotidiano de um enfermeiro, onde o es-
tudante vivencia de forma ativa, segura e 
dinâmica, experiências do mundo real que 
levam ao desenvolvimento a satisfação e 
como consequência as melhores práticas 
para o processo de trabalho. Este estudo 
teve como objetivo avaliar a satisfação dos 
estudantes com cenários simulados com 
presença de odores. Metodologia: Trata-se 
de um estudo quantitativo e experimen-
tal. Com aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ri-
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beirão Preto. Desenvolvido durante um 
Workshop Simulado teórico-prático com o 
tema Assistência de Enfermagem ao paci-
ente hospitalizado. Foram realizados quatro 
cenários de assistência de enfermagem ao 
paciente desconforto gástrico e presença de 
vômito, eliminação intestinal em fralda, lesão 
por pressão infectada e colostomia. Para o 
acréscimo dos odores, foram utilizados ali-
mentos fermentados. Participaram 100 es-
tudantes divididos em grupo CONTROLE e 
INTERVENÇÃO. Ao final da atividade respon-
deram um instrumento de caracterização de 
caracterização e Escada de Satisfação com as 
Experiências Clínicas Simuladas-ESECS Resul-
tados: Quando indagados aos aspectos pos-
itivos e negativos a maioria respondeu como 
positivo o realismo, experiência clínica e inter-
ação, e negativos nervosismo, e falta de con-
hecimento prévio. Em relação a ESECS, tanto 
o grupo controle quanto o grupo intervenção 
tiveram altos scores gerais nos cenários com 
e sem a presença de odores. Após as práticas 
simuladas com presença de odores não foram 
observados aumento significativos nos níveis 
de satisfação. Conclusão: O uso da simulação 
clínica mostrou ser eficaz na satisfação do es-
tudante independentemente da presença ou 
não de odores no cenário simulado.
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Odores desagradáveis

Economia para os alunos de 
Marketing? Experimento neles
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo
Silvio Y. M. Miyazaki

 

Introdução
Os fenômenos econômicos podem ser 

mais bem entendidos através da participação 
dos alunos em simulações simples, que são 
ferramentas oferecidas pelo ramo da econo-
mia experimental, aliadas à aula expositiva. Há 

periódicos nos quais há artigos que descre-
vem como aplicar experimentos em tópicos 
de Microeconomia e Macroeconomia, entre 
outros ramos da Ciência Econômica, tal como 
o Journal of Economic Education, o Class-
room Expernomics ou o International Review 
of Economics Education, ou mesmo podem 
ser encontrados em manuais de economia. 

Ao replicar um experimento advindo de uma 
publicação internacional, deve-se adaptá-lo à 
realidade brasileira, por exemplo, transformar 
os preços de dólares em reais e substituir os 
nomes de marcas pelas consumidas no país. 

A grade curricular do curso de graduação 
de Marketing da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da USP contempla duas dis-
ciplinas da área de Ciências Econômicas. 
Na primeira disciplina são analisados os 
fundamentos da economia, sendo que em 
algumas turmas, adicionalmente à aula ex-
positiva, com lousa, giz e datashow, venho 
aplicando experimentos econômicos. Entre 
esses, para a lei da oferta e da procura, para 
rendimentos marginais decrescentes e para 
elasticidade da demanda. 

Experimento para elasticidade
Especificamente para o ensino de elasti-

cidade da demanda, utilizo o experimento 
proposto por Hill (2001), com adaptações à 
nossa realidade. Com o experimento é pos-
sível aplicar e discutir os conceitos de elastici-
dade preço da demanda, elasticidade renda 
da demanda e elasticidade cruzada da de-
manda, com relativamente poucos recursos 
(uma folha de papel por aluno), no período 
de uma aula para uma classe de 60 alunos, 
com a efetiva participação deles.

 Referência bibliográfica
Hill, Cynthia D. (2001). A Classroom Game 

for Developing Market Demand and De-
mand Elasticities: the Snicker Effect”. Class-
room Expernomics. v.10
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Palavras-chave: Economia experimental. 
Elasticidade. Experimento

Experiência de ensino-
aprendizagem através de 
projeto de extensão no Campus 

da USP “Fernando Costa”
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimento da Universidade de São Paulo
Delaine Goulart Da Rocha, Henrique Cancian, 
Laura Barbosa Ferreira, Matheus Napolitano 

Gonçalves e Luciane Silva Martello
 

O objetivo é conceder aos graduandos do 
curso de zootecnia a vivência de uma relação 
de ensino e aprendizado, através do contato 
com crianças de ensino fundamental em pro-
jeto de extensão, denominado “USP na Esco-
linha”. O projeto acontece na Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos desde 
2013 e é dividido em três etapas, que com-
preende: seleção das escolas, aplicação de 
questionário e apresentação de material ins-
trutivo com demonstração prática (visita) no 
Campus. O graduando acompanha todas as 
etapas, porém, é peça fundamental da visita. 
A visita ocorre nos locais de produção (sui-
nocultura, caprinocultura, cunicultura e bo-
vinocultura) e é conduzida por graduandos, 
que utilizam o animal e seu local de criação 
para promover a interação criança-animal. O 
papel do graduando é explorar os sentidos 
das crianças e, ao mesmo tempo, instruí-las 
sobre as características e o manejo dos ani-
mais. Durante a visita é realizado um “quiz”, 
criado pelos graduandos para reforçar os co-
nhecimentos sobre as criações visitadas. Para 
melhor organização, as crianças são apre-
sentadas aos graduandos no início da visita 
e cada um é responsável por um grupo de 
oito crianças. Em média ocorrem 5-7 visitas 
por ano com a participação de aproximada-
mente 20-30 graduandos podendo o gradu-
ando participar mais de uma vez. Em cada 

visita participam seis graduandos e quarenta 
e oito crianças, além de professores e funcio-
nários. Ao final da atividade os graduandos 
respondem um questionário para identificar 
suas percepções e suas dificuldades no de-
sempenho das atividades. Identifica-se, por 
meio da avaliação das respostas, que os gra-
duandos experimentam uma sensação grati-
ficante e de desafio e, que ao mesmo tempo, 
os estimula a se envolverem continuamente. 
O resultado é a vivência do aluno de gradu-
ação frente ao desafio de passar o seu co-
nhecimento em linguagem simples, além de 
contribuir para o desenvolvimento de suas 
características emocionais, preparando-os 
para situações de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: multidisciplinaridade. uni-
versidade. comunidade

Reflexões sobre a Busca em 
Bases de Dados Científicas 
como Recurso para o Processo de 
Aprendizagem de Graduandos

Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo

Jean Barroso de Souza, Marina Picazzio Perez 
Batista, Marjorie Caroline Yamamoto e Maria 

Helena Morgani de Almeida
 

Introdução
A busca em bases de dados científicas é 

uma importante metodologia de ensino e 
aprendizagem. Este instrumento favorece a 
compreensão mais ampliada sobre os obje-
tos de pesquisa, contribuindo na formação 
acadêmica dos alunos da graduação. Neste 
sentido, permite maior aprofundamento do 
graduando no conhecimento produzido em 
sua área profissional e o desenvolvimento do 
pensamento científico. 

Objetivo
Refletir sobre o uso da metodologia de 
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busca em base de dados como importante 
recurso metodológico de ensino e aprendi-
zagem no processo de formação do gradu-
ando. 

Metodologia
A busca de artigos publicados em perió-

dicos nacionais e internacionais foi realizada 
como uma das etapas de um estudo desen-
volvido por meio de bolsa concedida pelo 
Programa Unificado de Bolsas da Pró-Rei-
toria de Graduação da Universidade de São 
Paulo. Este estudo buscou elaborar cartilha 
de orientação em terapia ocupacional à mo-
toristas idosos.

Para a elaboração da cartilha foi realizado 
levantamento bibliográfico na base Web of 
Science sobre a atuação do terapeuta ocu-
pacional com esta população, acrescido da 
busca de artigos em periódicos nacionais. 

Resultado
São escassas as produções nacionais sobre 

o tema. Conhecer a produção internacional 
possibilitou ao estudante construir uma vi-
são mais ampla de sua profissão neste cam-
po por possibilitar o reconhecimento de di-
ferentes orientações em terapia ocupacional 
que favorecem a direção segura e a mobili-
dade dos idosos.

 
Conclusão

O projeto favoreceu o processo de forma-
ção profissional do aluno bolsista, permi-
tindo: o contato com bases de dados inter-
nacionais, a apreensão das publicações em 
periódicos nacionais da área, além do ama-
durecimento de seu pensamento crítico e de 
sua autonomia na busca e apreensão do co-
nhecimento científico.

Palavras-chave: Formação acadêmica. 
Graduação. Metodologias de ensino

Desenvolvimento de Serious 
Games na contabilidade: Um 

caso de Ensino
Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo
Samuel De Oliveira Durso, Luciane Reginato e 

Edgard Cornacchione
 

Este artigo apresenta um caso de ensino 
que utiliza estratégias de gamificação no 
curso de graduação em Ciências Contábeis. 
Criou-se, em 2015, uma disciplina obrigató-
ria para os alunos do último ano do curso de 
contabilidade com o objetivo de desenvolver 
projetos de jogos relacionados à contabilida-
de e negócios em geral. O principal objetivo 
pedagógico desta disciplina é desenvolver 
a criatividade, inovação, comunicação oral, 
trabalho em equipe e empreendedorismo 
dos alunos. Durante 1 semestre, os alunos 
trabalham em grupos com o objetivo de de-
senvolver um projeto de jogo usando prin-
cípios de serious game, podendo ser tabu-
leiro, cartas ou digital relacionado aos temas 
que eles escolhem sobre contabilidade ou 
negócios em geral. O desenvolvimento dos 
projetos requer a análise da viabilidade fi-
nanceira da proposta e uma justificativa para 
o público-alvo ao qual o projeto do jogo é 
direcionado. No início do semestre as ideias 
iniciais e o tema são apresentados pelos alu-
nos e avaliados pelo professor; na metade 
do semestre são expostos e avaliados pelo 
professor, monitor e 3 docentes convida-
dos. Ao final do curso, os alunos apresen-
tam um protótipo do projeto a uma banca 
composta por membros internos e externos 
da Instituição. A banca avalia a viabilidade, 
inovação e criatividade do projeto dos alu-
nos e, também, o desempenho na apresen-
tação oral de cada aluno. Nessa disciplina 
os alunos desenvolvam uma reflexão crítica 
sobre o mercado de trabalho e a profissão 
na área de contabilidade. Para motivar o 
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desenvolvimento de projetos de qualida-
de, a disciplina conta com a ajuda do gru-
po de estudos de tecnologia da educação 
em contabilidade. Os 10 melhores projetos 
avaliados nessa disciplina são convidados 
a participar do evento Serious Accounting 
Game Accolade (SAGA). O presente caso de 
ensino pode ser importante para coorde-
nadores de cursos de áreas que necessitem 
desenvolver competências dos alunos, em 
complemento ao conhecimento técnico ad-
quirido durante o curso.

Palavras-chave: Contabilidade. Jogos. 
Educação

Perspectivas Após a Aplicação 
da Metodologia de Valorização 

do Erro
Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo
Mike Yoshio Hamasaki

 

Com o intuito de verificar a eficiência de 
novas metodologias de ensino, um trabalho 
anterior, do nosso grupo de pesquisa em 
educação, objetivou investigar os efeitos de 
medidas que induziam a valorização do erro 
como abordagem de ensino na educação 
superior. O trabalho era consistido em sele-
cionar uma questão que obtivesse a maior 
porcentagem de erros em uma primeira ava-
liação do semestre e repetir essa questão 
na avaliação seguinte. Os resultados foram 
analisados por meio do teste estatístico qui-
quadrado e indicaram aumento do número 
de acertos na segunda avaliação quando 
comparada a primeira. Para a segunda etapa 
do trabalho foram selecionados dois cursos 
e para cada curso, uma turma experimental e 
uma controle. Para as turmas experimentais, 
foi aplicada no início de cada aula uma ques-
tão do tipo múltipla escolha com o tema a 
ser ministrado. No final da aula, essa mesma 

questão foi devolvida aos alunos dando a 
eles uma nova oportunidade de resposta. Os 
números de erros, do início e do término de 
cada aula, foram comparados e os resultados 
mostram que, em geral, houve uma redu-
ção destes valores na segunda oportunida-
de de resposta. No final do semestre foram 
comparadas, por meio do teste estatístico 
t-student, as notas finais das turmas expe-
rimentais e controle desta segunda etapa. 
Entretanto, os resultados obtidos não apre-
sentaram significância estatística. Apesar de 
reconhecermos que notas são diferentes 
de aprendizagem, acreditamos que o moti-
vo pelo qual não houve diferença das notas 
entre os alunos dos grupos experimentais e 
controle pode ser justificado de duas manei-
ras distintas. Novos trabalhos originais estão 
realizados para verificar os motivos da indi-
ferença estatística obtidos na segunda etapa.

Palavras-chave: valorização do erro. ensi-
no superior. metodologias ativas

Participação da USP em redes 
internacionais de projetos tipo 

capstone design
Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo
Víctor Cussiol Macul, Eduardo de Senzi Zancul, 

Roseli de Deus Lopes, André Leme Fleury e Davi 
Noboru Nakano

 

O ensino sobre desenvolvimento de pro-
dutos nos cursos de engenharia é tipicamen-
te realizado por meio de projetos práticos 
em disciplinas nos semestres finais do curso. 
Internacionalmente, o termo capstone de-
sign (CD) é utilizado para designar esse tipo 
de disciplina. Nas disciplinas CD, alunos atu-
am em grupos, muitas vezes multidisciplina-
res, para conceber soluções e construir pro-
tótipos, conforme requisitos de design, que 
podem ser definidos por problemas reais. A 
duração desses cursos varia de acordo com a 
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instituição, de um semestre a um ano letivo.
 Desde os anos 2000, algumas universida-

des estão incentivando a internacionalização 
de suas disciplinas CD, por meio da partici-
pação de alunos de instituições estrangeiras 
nas equipes de projeto dessas universida-
des. Em geral, os alunos realizam encontros 
presenciais no início e no fim do projeto e 
reuniões virtuais ao longo de sua execução 
para promover a integração das atividades. 
Entre as redes de projeto CD internacionais 
mais avançadas destacam-se a SUGAR, lide-
rada pela Universidade de Stanford nos EUA 
(http://sugar-network.org/), e a disciplina Pro-
duct Development Project (PDP), da Universi-
dade de Aalto da Finlândia (http://pdp.fi/).

 Em 2013, a USP passou a integrar a rede 
SUGAR e em 2016, a rede PDP. O objetivo 
deste pôster é descrever a inserção nessas 
redes e apresentar os principais resultados 
alcançados. De 2013 a 2017, houve a parti-
cipação de 17 alunos da USP em 5 projetos 
internacionais, nos quais foram recebidos 
16 alunos estrangeiros na USP. Os proje-
tos realizados envolveram 4 universidades: 
Stanford University, Aalto University, Trinity 
College Dublin e Linköping University. A fim 
de apoiar os projetos, foram criadas duas 
disciplinas optativas, oferecidas em inglês: 
Applied Design Project I e II. O aprendizado 
sobre a metodologia de projeto utilizada nas 
redes internacionais refletiu em melhorias 
nas disciplinas Desenvolvimento Integrado 
de Produtos (0303410) e Projeto do Produto 
e Processo (PRO2715).

Palavras-chave: capstone design. inter-
nacionalização. aprendizagem baseada em 
projetos

Peer Instrucion: Da Teoria a 
Prática no Ensino Superior de 

Enfermagem
Faculdade Max Planck

Edinéia Ramos Fernandes, Alexandro Marcos 
Menegócio

 

O presente estudo tem como propósito 
relatar a experiência desenvolvida pela au-
tora com o Peer Instrucion. Buscando novas 
alternativas no ensino superior, desenvol-
vendo trabalho como docente na Faculda-
de Max Planck, no interior do Estado de São 
Paulo, na graduação de Enfermagem. O mé-
todo Peer Instrucion, foi desenvolvido pelo 
professor Eric Mazur. O método baseia-se 
em responsabilizar o discente na busca do 
conhecimento e construir de maneira sólida 
seu material de aprendizado, com base nas 
literaturas sugeridas pelo professor-tutor. 
Para tanto é necessário realizar uma revisão 
nas abordagens das metodologias ativas de 
ensino. Um problema importante nos méto-
dos tradicionais é o material de estudos dos 
discente, literatura ampla, complexa e exten-
sa. No Peer Instrucion o discente constrói 
seu material didático a partir da investigação 
científica e discussão direcionada.O discen-
te precisa buscar alguns conceitos antes de 
participar das aulas, nas aulas ocorrerá dis-
cussões com o grupo, onde cada membro 
buscou alguma informação, assim há a troca 
de experiências, ampliando os conhecimen-
tos científicos de todo o grupo. O professor 
faz uma explanação breve de alguns con-
ceitos-chave para fomentar as discussões e 
aguçar o senso crítico para o aprendizado, 
salientando que os erros neste método é 
fundamental na construção de novos para-
digmas no ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Peer Instrucion. Metodo-
logias Ativas de Aprendizagem. Enfermagem
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Aplicação da metodologia ativa 
brainstorming conhecendo a 
dimensão cultural individualismo 
versus coletivismo dos alunos de 

engenharia
Escola de Engenharia de Lorena da 

Universidade de São Paulo
Rita de Cássia Lacerda Brambilla Rodrigues, 

Arnaldo Márcio Ramalho Prata e Durval 
Rodrigues Jr.

 

Atualmente, a Educação em Engenharia 
encontra-se em sua fase de integração e 
inovação decorrente da grande tendência 
industrial com a sustentabilidade a nível 
global e local. Isto significa que os enge-
nheiros terão que enfrentar um mundo cada 
vez mais complexo, com grandes problemas 
que podem apresentar-se insolúveis como a 
pobreza, sustentabilidade e crise econômi-
ca fundindo-se com o aumento na globali-
zação. Este é um desafio para os docentes, 
pois requer ferramentas adequadas para 
um aprendizado de alto nível para os alu-
nos. Neste sentido, têm-se as metodologias 
ativas como a aplicação do brainstorming 
que literalmente significa em português 
“assalto cerebral” ou tempestade de ideias 
que é uma técnica que através de uma ativi-
dade desenvolvida pode explorar a poten-
cialidade criativa de um indivíduo ou de um 
grupo visando atingir objetivos pré-deter-
minados. Este trabalho propôs a aplicação 
da estratégia de aprendizagem ativa: gera-
ção de ideias (brainstorming) para buscar a 
solução de problemas de caráter interdisci-
plinar com alunos envolvidos na disciplina 
Instrumentação e Controle de Bioproces-
sos. Essa disciplina é de responsabilidade 
do Departamento de Biotecnologia da EEL/
USP, oferecidas para os alunos de Engenha-
ria Bioquímica da EEL/USP. A metodologia 
ativa brainstoriming foi aplicada durante as 
aulas e pelos alunos no desenvolvimento de 

protótipos para medição de fluxo através do 
uso do conceito da variável pressão. Tam-
bém, o professor fez um trabalho paralelo 
em que analisou o perfil cultural da sala em 
trabalhar em grupo que é uma das exigên-
cias para o sucesso de um futuro engenhei-
ro e aplicação das metodologias ativas de 
aprendizado em que normalmente ocorre a 
construção coletiva do conhecimento. Para 
isso foi aplicado o modelo cultural de Geert 
Hofstede obtendo-se o índice de individua-
lismo versus coletivismo da turma. Com isso 
foi possível direcionar melhor as atividades 
em grupo envolvidas na aplicação da meto-
dologia ativa brainstorming.

Palavras-chave: brainstorming. metodo-
logia ativa. dimensões culturais de Geert 
Hofestede

Fomentando a autonomia 
do graduando em sua 
formação: Constituição de 
uma disciplina por meio das 

comunidades de prática
1Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo
2Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo
3Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo
Alessandra Fernandes Bizerra1, Beatriz Crittelli 

Amado2, Bruno Rafael Santos de Cerqueira1, Celi 
Rodrigues Chaves Dominguez2, Maria Aparecida 
Visconti1, Rafael Vitame Kauano1, Renata de Paula 

Orofino Silva1, Renato Yoshikawa3

 

Em meio a debates sobre a transformação 
das práticas educativas, discussões sobre 
descentralização e democratização em sala 
de aula vêm sendo desenvolvidas e, conse-
quentemente, a participação tornou-se um 
conceito nuclear. Nesse contexto, apresen-
tamos a experiência da disciplina “Educação 
Inclusiva e Ensino de Ciências”, desenvolvida 
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a partir do referencial das Comunidades de 
Prática (COP) (LAVE; WENGER, 1991; WEN-
GER, 1998) e em resposta a demandas de 
discentes e docentes do Instituto de Bioci-
ências/USP. Tendo como pressuposto que a 
participação e o engajamento são elementos 
centrais para a aprendizagem social, o grupo 
de professoras responsável pela disciplina 
optou por uma abordagem colaborativa, em 
que alunos de pós-graduação e graduação 
participassem da disciplina desde seu pla-
nejamento. Dessa forma, o grupo formado, 
com 18 participantes, priorizou: i) garantir 
a participação de todos na construção de 
um repertório compartilhado de produções 
sobre o tema, ii) promover o engajamento 
mútuo para a construção de uma concepção 
coletiva de educação inclusiva; e iii) conside-
rar a aprendizagem como as transformações 
dos sujeitos em sua prática, a partir de seu 
engajamento e de sua participação na COP. 
O modelo estrutural formado vem sendo 
mantido durante a condução da disciplina, 
promovendo a reificação de elementos da 
prática docente, como o planejamento parti-
cipativo, a elaboração de estratégias educa-
tivas para a diversidade e a avaliação diversi-
ficada. A partir dessa experiência, é possível 
compreender como os atributos essenciais 
de uma comunidade de prática, ou seja, o 
engajamento mútuo, o repertório comparti-
lhado e empreendimento conjunto, podem 
ser fomentados com vistas a fortalecer a 
autonomia do estudante em relação à sua 
própria formação. Defendemos que, ao se 
engajarem efetivamente em um processo de 
aprendizagem sobre a prática profissional, 
os alunos saem de uma condição periférica 
em direção a uma posição mais central no 
que tange sua profissionalização.

Palavras-chave: Comunidades de Prática. 
Engajamento. Prática docente

Uso de metodologia ativa 
na disciplina de Laser em 
Odontologia: Experiências na 
Faculdade de Odontologia 

de Bauru
Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo
Rafael Ferreira, Matheus Völz Cardoso, Luísa 

Andrade Valle, Paula de Oliveira Cunha e Carla 
Andreotti Damante

 

Profissionais e pacientes buscam por te-
rapias que auxiliem e promovam melhora 
da saúde e qualidade de vida. Na área da 
Odontologia, diversas terapias tem sido de-
senvolvidas para otimizar o tratamento con-
vencional. Entre elas está o tratamento com 
luz (Lasers, LEDs). O ensino desse conteúdo 
é importante aos graduandos, porém muito 
específico para um cirurgião-dentista gene-
ralista. Por isso, o tema não faz parte da gra-
de curricular do curso de Odontologia, além 
da necessidade de ser apresentado de forma 
interdisciplinar. Dessa forma, na Faculdade 
de Odontologia de Bauru da Universidade 
de São Paulo criou-se a disciplina optativa 
livre intitulada: “Laser em Odontologia”, com 
carga horária total de 30 horas, compreen-
dendo 2 créditos. Tal disciplina consiste na 
integração de seis especialidades desde o 
núcleo básico, como a Anatomia, e outras 
disciplinas clínicas. No último dia de aula é 
realizado um hands-on sobre a utilização, 
manejo do aparelho de luz e aplicação práti-
ca. Deve se destacar que a utilização de me-
todologias ativas, como que por meio de um 
hands-on, é fundamental para a absorção e 
concretização do conteúdo ministrado, per-
mitindo a vivência prática da teoria proposta 
em sala de aula. Por meio dessa ferramenta 
é possível colocar os graduandos como prin-
cipais agentes de seu aprendizado. Nela, o 
estímulo à crítica e reflexão são incentivados, 
trabalhando o aprendizado de forma mais 
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participativa, promovendo o desenvolvi-
mento global do aluno. Tal prática foi ampla-
mente elogiada pelos alunos em uma ava-
liação informal. Portanto, tais metodologias 
devem ser estimuladas e realizadas sempre 
que possível para promover a assimilaridade 
do conteúdo teórico com a prática, permi-
tindo também o desenvolvimento de outras 
esferas de desenvolvimento do graduando, 
como a autonomia e senso crítico do aluno, 
sendo considerado um dos pontos mais po-
sitivos da disciplina.

Palavras-chave: Laser. Terapia com Luz de 
Baixa Intensidade. Fotoquimioterapia

Aspectos práticos do uso do 
Método da ABP na disciplina de 
Físico-Química de polímeros e 
sistemas dispersos do Curso 

de Farmácia-Bioquímica
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Fernando Luis Barroso da Silva

 

Ensinar e aprender disciplinas de exa-
tas costuma ser mais desafiador em cur-
sos das áreas biológicas e da saúde. Uma 
das principais queixas dos estudantes é a 
dificuldade em correlacionar o conteúdo 
ministrado com sua atuação futura. Ao 
mesmo tempo, os desafios atuais exigem 
novas habilidades dos alunos (p.ex. lide-
rança, comunicação, trabalho em grupo, 
iniciativa, uso de tecnologias digitais, in-
teligência emocional). Em contrapartida, 
oferecem uma ampla oferta de conheci-
mento e interação múltipla (professor-alu-
no, aluno-aluno, aluno-especialista, alu-
no-público, aluno-fontes de informação) 
por diversas mídias e para diversos fins 
(da troca de experiências a conhecimentos 
específicos). Nessa direção, o método da 
“Aprendizagem baseada em problemas” 

(ABP) permite ao aluno construir o conhe-
cimento necessário a partir de problemas 
típicos da sua (futura) área de atuação, va-
lendo-se de suas experiências prévias e de 
todos os recursos para interação disponí-
veis. Completando trabalho anterior, onde 
resultados quantitativos foram discutidos, 
apresentamos aqui os aspectos práticos da 
adaptação do método da ABP para a dis-
ciplina “Físico-Química de Polímeros e Sis-
temas Dispersos”. Descrevemos o roteiro 
utilizado, exemplos de casos e atividades 
desenvolvidas pelos estudantes.

Palavras-chave: físico-química. ABP. proteína

O Conceito de Classe Invertida 
em Aulas de Nível Superior
Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo
Elsa Vásquez-Alvarez e Luiza de Lima Sodero

 

A metodologia ativa de ensino da Classe 
Invertida (flipped classroom) baseia-se no 
estudo prévio do aluno; para que em sala de 
aula; ele possa aplicar seu aprendizado com 
maior liberdade precisando do professor so-
mente para tirar dúvidas específicas da ma-
téria.

O presente trabalho tem como objetivo 
acompanhar a implementação da metodolo-
gia da classe invertida, numa das disciplinas 
dos cursos de Engenharia da Escola Politéc-
nica da Universidade de São Paulo.

Este acompanhamento está sendo reali-
zado por intermédio de questionários apli-
cados online a todos os alunos ingressantes 
em 2017.

Ao serem questionados sobre sua rotina 
habitual de estudos, apenas 3,5% dos 540 
alunos, que responderam o questionário 
afirmaram ter o costume de fazer um estu-
do prévio da aula. Desafiados pela disciplina 
de Representação Gráfica para Projeto, que 
exige esse hábito, foi implantada uma pro-
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va curta (Readiness Assessment ou RA) so-
bre os assuntos de maneira a garantir que 
os alunos estudem. As respostas obtidas em 
outra pesquisa indicaram que a atividade de 
leitura prévia acaba sendo prioridade para 
apenas 20% de uma amostra de 321 alunos. 

Mais dois questionários serão aplicados 
até o final do semestre, com a finalidade de 
analisar se houve ou não mudança de com-
portamento, no que refere aos estudos pré-
vios dos futuros engenheiros politécnicos.

O método de classe invertida faz as aulas 
mais dinâmicas, pois o aluno precisa traba-
lhar em sala de aula, como por exemplo em 
laboratórios experimentais. No entanto, pela 
falta de costume dos alunos, ainda é preciso 
que se cobre esse estudo de alguma maneira 
para garantir uma leitura ideal em disciplinas 
diferentes aos do laboratório.

Palavras-chave: Classe invertida. Readi-
ness Assessment. Metodologia ativa

Construção de modelos de 
interação celular no ensino de 
Biologia Celular para ciências 

agrárias
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo

Leandro Fonseca de Souza e Maria Carolina 
Quecine

 

Envolver os graduandos em investigações 
científicas e garantir a compreensão de con-
ceitos básicos são objetivos de um professor 
de ensino superior. Neste sentido, foi pro-
posta uma prática de construção de mode-
los na disciplina Biologia Celular, obrigatória 
nos cursos de engenharia agronômica e flo-
restal. A atividade consiste na modelagem 
de etapa de processo de interação celular 
de interesse agronômico (planta-bactéria, 
planta-fungo...). A avaliação se dará em três 
momentos: preliminar (questionário para 

avaliação de conhecimentos prévios); inter-
mediário (apresentação de projeto para a 
construção do modelo); final (apresentação 
do modelo). Nesta última etapa serão apli-
cados questionário de avaliação preliminar 
(o mesmo anterior) e avaliação da percepção 
sobre a atividade. Espera-se que a atividade 
contribua com a aprendizagem de conceitos 
essenciais na disciplina (dimensão da célula 
e componentes, dinâmica celular e funções) 
e promova envolvimento dos alunos.

Palavras-chave: aprendizagem significati-
va. modelagem. ciências agrárias

O desafio da compreensão das 
escalas temporal e espacial em 

Geociências
Instituto de Geociências da Universidade de 

São Paulo
Gaston Eduardo Enrich Rojas, Christine Laure 
Marie Bourotte e Júlio César Lopes da Silva

 

Para os alunos do Curso de Licenciatu-
ra em Geociências e Educação Ambiental 
do IGc-USP, a alfabetização geocientífica 
é imprescindível. A disciplina Dinâmica do 
Sistema Terra I (1º sem. 1º ano) aborda os 
principais conceitos geológicos com uma vi-
são sistêmica e integrada, e é ministrada de 
modo dinâmico e integrador com práticas 
pedagógicas que permitem a participação 
ativa e a reflexão dos alunos. 

O fator tempo e a escala espacial do pla-
neta, primeiros conceitos abordados nessa 
disciplina, são essenciais para entender a 
formação, dinâmica e evolução do planeta. 
Estes são compreendidos se forem inseridos 
no longo tempo geológico, com durações 
de bilhões de anos. Mas a noção do tempo 
precisa ser atrelada à do espaço. Esta tam-
bém possui uma escala muito ampla que 
varia de alguns nanômetros até milhares de 
quilômetros, além de abordar as impossibili-
dades de acesso direto ao interior do plane-
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ta. Adicionalmente, filmes de ficção científica 
distorcem a realidade temporal e espacial e a 
noção real acaba sendo perdida.

Para proporcionar aos ingressantes uma 
base sólida para a construção do conheci-
mento, foram elaboradas atividades práticas 
de construção da escala do Tempo Geoló-
gico e do tamanho e estrutura da Terra. No 
primeiro, indicaram os Éons, Eras, Períodos e 
principais eventos que marcaram a evolução 
do planeta, desde sua formação, há 4,56 bi-
lhões de anos atrás, num papel milimetrado 
de 5m. No segundo, as camadas da estrutura 
interna da Terra (raio de 6370 km), o oceano, 
as camadas da atmosfera até 350 km de al-
titude (altura da Estação Espacial Internacio-
nal) com suas principais características foram 
desenhadas no pátio do IGc-USP, em escala 
de 30m, com papeis e fita adesiva. Em am-
bas as práticas, as projeções foram ilustradas 
com imagens e amostras de rochas e fósseis. 
Após superadas as dificuldades matemáticas, 
os alunos visualizaram melhor as dimensões 
envolvidas, principalmente quando compa-
rado às noções obtidas pelas ilustrações em 
formato reduzido dos livros.

Palavras-chave: Tempo Geológico. Estru-
tura da Terra. Geociências

O papel de simuladores 
artesanais no ensino de biópsia 
percutânea por agulha Tru-cut 

guiada por ultrassom
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo

Maria Cristina Ferrarini Nunes Soares Hage, Raíza 
de Araújo Setim, Carolina Fortes Cirimbelli, Anna 

Carolina Mazeto Ercolin, Sâmara Turbay Pires, 
Tamiris Disselli e Raíra Iuna Moreira Lopes

 

O aprendizado da ultrassonografia interven-
cionista necessita de aquisição de habilidades 
cognitivas, emocionais, técnicas e psicomotoras 
pelos alunos. A modalidade de ensino baseada 

em simuladores permite que o aprendizado des-
sas habilidades seja feito de forma realista, sem 
pressão e sem colocar em risco a vida de pa-
cientes. O objetivo desse projeto em andamen-
to é o desenvolvimento de um ambiente educa-
cional alinhado a nova tendência de ensino de 
ultrassonografia intervencionista por meio de 
simuladores no curso de Medicina Veterinária. 
Para tanto serão avaliados simuladores artesa-
nais em relação à sua eficiência no treinamen-
to de alunos do curso de Medicina Veterinária 
da FZEA-USP com relação à técnica de biópsia 
Tru-cut guiada pela ultrassonografia. Os alunos, 
após o treinamento, responderão a questioná-
rios com questões abertas e fechadas (do tipo 
escala visual analógica - EVA) onde serão inferi-
dos o grau de aceitação, realismo e aplicabilida-
de dos simuladores, bem como o crescimento 
do grupo nas habilidades cognitivas, motoras 
e emocionais em relação às técnicas treinadas. 
As respostas aos questionários, computadas 
em EVA, gerarão gráficos do tipo “Block and 
Whisker Plot”. As respostas as questões abertas 
serão demonstradas em porcentagem. As análi-
ses serão realizadas no programa Bioestat® do 
Instituto Mamirauá. Trata-se de proposta peda-
gogicamente relevante e alinhada a metodolo-
gias ativas de ensino-aprendizagem. Exporá os 
alunos à técnicas que habitualmente não teriam 
oportunidade de realizar durante o período de 
graduação, levando portanto, a melhoria da 
qualidade do egresso do curso de Medicina 
Veterinária da FZEA-USP impactando em sua 
formação. Ademais, a utilização de simuladores 
atende aos novos conceitos e preocupações das 
comissões de ética no que diz respeito à utiliza-
ção de animais para o ensino ou experimenta-
ção animal. Deixando que essa prática possa ser 
realizada quando o aluno já estiver mais bem 
treinado para a técnica.

Palavras-chave: ensino de graduação. mo-
delos artesanais. ultrassonografia interven-
cionista
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A interação ensino-aprendizagem 
entre alunos de Pós-graduação 
e de Iniciação Científica em um 

laboratório de pesquisa
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Loiane Sampaio Tavares, Thaís Camilo Corrêa, 
Andrea Vasquez Garcia, Samara Rita de Lucca 

Maganha, Marcelo Felisberto dos Reis, Andrezza 
Maria Fernandes e Ricardo Luiz Moro de Sousa

 

O Laboratório Multiusuário de Microbiolo-
gia e Higiene Zootécnica - FZEA/USP conta 
atualmente com oito alunos em sua primeira 
Iniciação Cientifica (IC), dos cursos de Medi-
cina Veterinária, Engenharia de Alimentos e 
Zootecnia. Estes, ao iniciarem a IC, expuse-
ram suas dificuldades quanto à metodologia 
de seus projetos e da inexperiência na busca 
por artigos científicos. Diante desta neces-
sidade de aprofundar a vivência dos alunos 
no contexto científico, os pós-graduandos 
do laboratório organizaram e implementa-
ram reuniões mensais. A temática aborda-
da incluiu o uso de plataformas de busca 
de artigos científicos como Web of Science, 
PubMed e Scopus, a estruturação científica 
e a aplicação das normas bibliográficas da 
FZEA. Adicionalmente, cada estudante de IC 
apresentou o seu projeto de pesquisa aos 
demais graduandos, pós-graduandos e do-
centes responsáveis, com vistas a esclarecer 
possíveis dúvidas e integrar o grupo, permi-
tindo aos alunos o contato e treinamento 
em outras técnicas que não constavam em 
seus projetos. Os benefícios obtidos pelo ci-
clo de reuniões, tanto para os graduandos, 
quanto para os pós-graduandos, foram evi-
dentes. Os alunos alcançaram êxito nas me-
todologias utilizadas e na redação de seus 
relatórios parciais com a utilização das bases 
de dados internacionais apresentadas, além 
do uso adequado das normas bibliográficas. 
Ademais, os pós-graduandos puderam as-

sessorar e orientar os alunos em relação a 
organização e interpretação de resultados, 
elaboração de tabelas e gráficos e na utiliza-
ção de programas, bem como trocar experi-
ências da rotina laboratorial. Reconhecemos 
aqui a importância e a necessidade destas 
reuniões na formação acadêmico-científica 
dos discentes e docentes, a fim de aumentar 
a produtividade e a consolidação do grupo 
de pesquisa. Com perspectivas futuras, acre-
ditamos que todo o conhecimento científico 
adquirido contribuirá para a vida profissional 
de cada um desses alunos, tornando-os dife-
renciados na atividade profissional escolhida.

Palavras-chave: Metodologia Científica. 
Formação Acadêmica-Científica. Discentes

Estratégia de ensino invertido 
para introduzir conceitos de 

lógica fuzzy
Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo
Rodolpho Vilela Alves Neves, Elian João 

Agnoletto e Vilma Alves de Oliveira
 

O uso de tecnologias de ensino em sala 
de aula se faz cada vez mais necessário. Uma 
das maneiras de utilizar essas tecnologias a 
favor da aprendizagem é fazendo a inversão 
do ensino em cursos de graduação. A in-
versão do ensino é uma estratégia na qual 
o conteúdo é apresentado ao aluno através 
de material complementar para ser visto fora 
da sala de aula. Durante as aulas, o discente 
recebe mais informações sobre o tópico que 
será abordado naquele dia e recebe tarefas e 
problemas para serem resolvidas na sala de 
aula sob supervisão do docente e monitor 
PAE. A disciplina escolhida para implemen-
tar essa abordagem de inversão do ensino 
foi uma disciplina de projetos de controle. 
O tópico escolhido foi a lógica fuzzy e sua 
aplicação em controle de processos indus-
triais complexos. Trata-se de um tópico não 
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trivial. Envolve definições de conjuntos fu-
zzy e funções de pertinência, organização 
do conhecimento por regras fuzzy e projeto 
de controladores. Os conceitos teóricos são 
então trabalhados a partir do uso de tarefas 
e problemas a serem resolvidos em sala de 
aula. O embasamento teórico é trabalhado 
fora da sala e um dos alunos da turma es-
tuda um problema para ser apresentado ao 
restante da turma. Durante a aula, os outros 
alunos reproduzem os resultados parciais al-
cançados pelo aluno, auxiliados pelo mesmo 
e pelo monitor PAE. A partir da apresentação 
do problema e solução parcial, uma nova ta-
refa é proposta para a turma. Dessa maneira, 
os alunos usam o que aprenderam e resol-
vem problemas novos. Os alunos são avalia-
dos pelos trabalhos que conseguiram desen-
volver durante a apresentação do problema 
e participação nas aulas. O uso da estraté-
gia de inversão do ensino para introduzir o 
tópico lógica fuzzy provocou um aumento 
do interesse do aluno no tópico estudado 
e, contribuiu para que o aluno levasse em 
consideração o uso da técnica aplicada em 
projetos de controle para resolver proble-
mas em áreas como a robótica e eletrônica 
de potência.

Palavras-chave: Ensino invertido. Projeto 
de controle. Lógica fuzzy

Elaboração de uma atividade 
prática investigativa para o 
entendimento da deformação 
de rochas em disciplina 

introdutória de Graduação
Instituto de Geociências da Universidade 

de São Paulo
Camila Duelis Viana e Christine Laure Marie Bourotte 

 

No curso de Licenciatura em Geociências e 
Educação Ambiental, a disciplina introdutória 
Dinâmica do Sistema Terra II, ministrada no 

1o ano, é de fundamental importância para 
compreender e alcançar uma visão sistêmica 
e integrada do planeta Terra. Neste contexto, 
a explicação dos mecanismos e processos de 
deformação das rochas e sua associação com 
as respectivas estruturas fica muito restrita 
às aulas tradicionais, que apenas transmitem 
conteúdos por meio de aulas expositivas. Vi-
sando desenvolver práticas pedagógicas que 
permitem a participação ativa e a reflexão dos 
alunos, foi elaborada e aplicada uma atividade 
teórico-prática cujo objetivo foi a investigação 
do comportamento de diferentes materiais - 
escolhidos de forma a maximizar seu reapro-
veitamento e ao mesmo tempo oferecendo 
bons análogos às rochas - quando submetidos 
a esforços (compressão, tração e cisalhamen-
to). Foram oferecidas amostras de: giz de lousa 
e vela comum, para elucidar o comportamen-
to de materiais em regime rúptil; marshmallows, 
para demonstrar o comportamento em regime 
dúctil e quando submetido a cisalhamento sim-
ples e puro, além de sua utilização para determi-
nação de uma curva experimental tensão versus 
deformação; e barras de parafina com pedrisco 
e parafina aerada para demonstrar que diferen-
tes composições, sob um mesmo regime, apre-
sentam comportamentos diferentes. Cada uma 
das etapas da atividade foi seguida por uma 
discussão envolvendo toda a sala a respeito das 
observações que os alunos puderam estabele-
cer e as possíveis relações com processos e es-
truturas geológicas correspondentes.

 O sucesso da atividade prática pôde ser 
verificado através do alto índice de acerto na 
questão referente aos processos de deforma-
ção de rochas na avaliação da disciplina. Além 
disso, a realização de experimentos simples e o 
desenvolvimento de um raciocínio científico se 
mostraram eficazes na elucidação de conceitos 
em atividades posteriores.

Palavras-chave: deformação de rochas. ati-
vidade prática. geociências



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 295

O uso da sala de aula invertida na 
disciplina de biologia molecular e 

biotecnologia
Kroton Educacional

Ana Cláudia Bensuaski P Zurron, Sônia A 
Santiago e Silvana Pasetto

 

As metodologias ativas trouxeram mudan-
ças inovadoras na educação, investindo no 
auto aprendizado do aluno. O ensino basea-
do no modelo de sala de aula invertida, está 
vinculado a um preparo antecipado por par-
te do aluno. A Kroton Educacional tem como 
metodologia de ensino-aprendizagem o 
KLS (Kroton Learning System), que segue os 
princípios da Sala de Aula Invertida (Flipped 
Classrom). De acordo com Bergmann e Sams 
(2016), nesta metodologia, o aluno passa a 
ter papel ativo, pois será personagem princi-
pal. Neste modelo, estuda-se antes da aula e 
está se torna o lugar de aprendizagem ativa. 
O trabalho do professor concentra-se em sa-
nar as dificuldades dos alunos, e o tempo da 
aula não é ocupado somente com a expo-
sição do conteúdo da disciplina. O material 
didático utilizado é disponibilizado online. O 
modelo de sala de aula invertida aplicada na 
Kroton, é baseado em três tempos (a) pré-au-
la, (b) aula e (c) pós-aula. Na pré-aula o aluno 
tem acesso ao material didático para se pre-
parar para aula; no tempo da aula são fun-
damentais as atividades que envolvem uma 
quantidade significativa de questionamen-
tos, resolução de problemas e discussões, 
já no pós-aula, os alunos são incentivados 
a desenvolver atividades online, que podem 
ser computadas como diagnósticos da de-
ficiência de aprendizagem. Assim, o aluno 
como detentor do conhecimento, pode não 
só entender melhor a aula que o docente irá 
ministrar, mas também, terá condições de 
sanar as possíveis dúvidas que podem surgir 
na trajetória da disciplina de Biologia Mole-
cular e Biotecnologia. A metodologia ativa 

envolvida na referida proposta de estudo, 
visa entender a importância da disciplina, 
buscando a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas e do ambiente. Para a Biologia 
Molecular e Biotecnologia está metodologia 
ativa tem se mostrado eficiente, na proposta 
de ensino-aprendizagem, pois os resultados 
apresentados são a concretização de que a 
referida metodologia favorece a aplicação 
profissional dos conceitos abordados.

Palavras-chave: Sala de aula invertida. Bio-
logia molecular. Biotecnologia

Inserção do graduando da FCF-
USP na prática clínica relativa ao 
cuidado farmacêutico: estágio na 
Farmácia Universitária da USP
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo
Maria Aparecida Nicoletti, Magali da Silva 

Pacheco Nobre Rossi, Ana Luiza Pereira Moreira 
Mori, Maria Goretti Farias de Lima, Patricia Melo 

Aguiar e Sílvia Storpirtis
 

Objetivo
Relatar a experiência do modelo de está-

gio curricular desenvolvido no biênio 2015-
2016 na Farmácia Universitária da USP (FAR-
MUSP). 

Descrição do projeto
A educação farmacêutica, em constante 

evolução, considera a necessidade do far-
macêutico contribuir na resolutividade dos 
sistemas de saúde, vinculada às políticas 
públicas e à melhoria da qualidade de vida 
do indivíduo, família e comunidade. No con-
texto do cuidado farmacêutico, a graduação 
deve dispor de cenários reais de prática para 
desenvolvimento de competências clínicas, 
o que está sendo oferecido aos graduandos 
da FCF-USP no Estágio Curricular de Práti-
cas Farmacêuticas (120 h) na FARMUSP, en-
volvendo pacientes com câncer de próstata 
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atendidos no HU-USP, e encaminhados à 
FARMUSP para acompanhamento farma-
coterapêutico, serviço farmacêutico regula-
mentado no Brasil em 2013, que inclui atri-
buições clínicas em equipe interdisciplinar.

Metodologia
No acompanhamento farmacoterapêutico 

na FARMUSP, realizado por meio de consul-
tas farmacêuticas mensais, uma farmacêu-
tica da equipe e os estagiários tem contato 
direto com o paciente para avaliação da far-
macoterapia. Cada atendimento compreen-
de as etapas de pré-consulta, consulta e pós 
consulta. A pré consulta inclui planejamento, 
além da verificação dos exames laboratoriais 
e do tratamento prescrito. Durante a con-
sulta farmacêutica é realizada a dispensação 
de medicamentos oncológicos, a avaliação 
das interações medicamentosas e a busca 
de reações adversas a medicamentos, entre 
outros. Intervenções farmacêuticas são rea-
lizadas com os profissionais envolvidos no 
cuidado do paciente. Na pós consulta são 
discutidos os aspectos abordados, com a 
documentação das atividades.

Principais Resultados e Contribuições 
No biênio 2015-2016 foram realizados 

100 estágios curriculares na FARMUSP, em-
pregando-se a nova metodologia proposta. 
Espera-se que a vivência do graduando em 
cenários práticos reais possa contribuir na 
melhoria da sua formação, com vistas ao de-
senvolvimento de competências clínicas e à 
capacitação para resolutividade de proble-
mas.

Palavras-chave: cuidado farmacêutico. es-
tágio.

A Produção de livro digital na 
disciplina Conceitos e Gêneros do 

Jornalismo: da teoria à prática
Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo
Alexandre Barbosa

 

A disciplina Conceitos e Gêneros do Jorna-
lismo é oferecida como conteúdo obrigató-
rio a alunos do 3º e 4º semestres letivos do 
curso de Jornalismo, como optativa para os 
demais cursos da Escola de Comunicação e 
Artes e como optativa livre para alunos dos 
cursos de Matemática (IME), Letras e Ciên-
cias Sociais (FFLCH), Contabilidade (FEA), en-
tre outros. As turmas resultantes apresentam 
grande heterogeneidade. Os alunos de jor-
nalismo, que já passaram pelo primeiro jornal 
laboratório, o Notícias do Jardim São Remo, 
no mesmo semestre produzem conteúdo 
para a Agência Universitária de Notícias. Por-
tanto, já foram apresentados, de forma práti-
ca, aos principais conceitos de jornalismo. Ao 
mesmo tempo, há um número significativo 
dentro da sala, de alunos que apresentam 
interesse de conhecerem um pouco mais o 
mundo do jornalismo. 

Para trabalhar com esse cenário, foi suge-
rido às turmas que a avaliação final da dis-
ciplina fosse a produção de um livro digital, 
intitulo Jornalismo em Gêneros. O objetivo 
é produzir, a partir de coletivas de imprensa 
organizadas em sala de aula, uma série de 
livros que tratam dos gêneros jornalísticos. 
Desta forma, os alunos treinam a produção 
de textos dos diferentes gêneros: informati-
vo (notícia que abre o livro); perfis e entrevis-
tas dos jornalistas convidados e produção de 
verbetes que explicam os conceitos do tema 
proposto no semestre. Cada aluno também 
deve produzir uma crônica que compõe o 
caderno de crônicas ao final da publicação. 
A edição e revisão dos textos, assim como 
como ilustrações, fotografias e a diagrama-
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ção, tudo é feito pelos próprios alunos. Além 
disso, os alunos também treinam o compor-
tamento em entrevistas coletivas que fazem 
parte do trabalho diário do jornalista. 

Os alunos são organizados em 7 grupos: 
informativo: cobertura das coletivas, produ-
ção de notícia informativa que explique os 
eventos e o objetivo do livro; interpretativo: 
produção dos perfis dos jornalistas; entrevis-
tas: produção das entrevistas com as princi-
pais declarações de cada jornalista; crônicas: 
texto de abertura e edição das crônicas pro-
duzidas pelos alunos; verbetes: produção de 
verbetes; revisão: revisão de todos os textos 
e diagramação: ilustração, diagramação e 
produção do arquivo PDF para a biblioteca 
de livros abertos da USP.

O tema do volume I foi gêneros jornalís-
ticos e as mídias. O volume II foi mercado 
de trabalho e o volume III, em comemoração 
aos 50 anos da publicação de Cem Anos de 
Solidão é Jornalismo na América Latina. Nes-
te, as crônicas, que nos volumes I e II eram 
livres, serão ou baseadas na leitura de Cem 
Anos de Solidão ou em alguma efeméride da 
América Latina ou ainda em algo que surja 
das coletivas. 

Principais resultados. Com esta dinâmi-
ca, é possível conciliar os diferentes sabe-
res presentes na turma, colocar em prática 
os conceitos debatidos e tornar o conteúdo 
proveitoso e atraente tanto para os que já 
tiveram a primeira imersão quanto os que 
ainda querem descobrir o mundo do jorna-
lismo. Os volumes I e II já estão disponíveis 
no portal de livros abertos da USP.

Palavras-chave: Gêneros Jornalísticos. 
Produção coletiva. Ensino do Jornalismo

O diálogo entre as ciências da 
vida e os temas contemporâneos: 
o debate interdisciplinar 
como estratégia de ensino-

aprendizagem
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo
Humberto Miguel Garay Malpartida

 

Os temas discutidos pela sociedade con-
temporânea têm sido cada vez mais desa-
fiadores para as ciências biológicas. Vários 
desses temas tem se tornado prioridade 
nas políticas públicas da atualidade e sua 
discussão pressupõe uma abordagem in-
terdisciplinar entre as diversas áreas do co-
nhecimento e os diversos atores sociais. O 
objetivo da nossa disciplina é preparar aos 
estudantes do ensino superior para partici-
par de forma qualificada da discussão, desde 
a perspectiva das ciências biológicas. Nossa 
estratégia pedagógica propus a preparação 
de seminários por grupos de estudantes do 
Ciclo Básico da EACH-USP, usando diversas 
ferramentas didáticas (realização de filmes, 
animações, apresentações, peças de teatro, 
etc) que conduziram posteriormente a deba-
tes e discussões de carácter interdisciplinar. 
Os temas abordados incluíram: 1) o racismo 
desde uma perspectiva biológica; 2) o diá-
logo entre sexualidade e gênero; 3) o abor-
to como crime contra a vida; 4) as barreiras 
éticas e morais para o uso de células tronco; 
5) os organismos geneticamente modifica-
dos e seus impactos na saúde, ambiente e 
economia; 6) papel da indústria farmacêutica 
na construção do paradigma saúde-doença; 
e 7) os efeitos fisiológicos das drogas e os 
impactos da sua proibição. A diversidade do 
material apresentado pelos grupos e os de-
bates surgidos na sala de aula após as apre-
sentações foram extremamente ricos e pro-
veitosos para o aprendizado dos estudantes. 
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A partir da construção dos discursos dos es-
tudantes nas avaliações realizadas, percebe-
-se que a disciplina promoveu a construção 
de conhecimentos /argumentos biológicos 
sólidos para a discussão dos temas contem-
porâneos nos âmbitos profissionais especí-
ficos (Obstetrícia, Gerontologia, Licenciatura 
em Ciências, Educação Física e Lazer e tu-
rismo) assim como no exercício da própria 
cidadania. Desta forma, a disciplina cumpriu 
seu papel educador e transformador em di-
álogo com os princípios interdisciplinares do 
Ciclo Básico da EACH-USP.

Palavras-chave: Ciências da vida. Debate. 
Interdisciplinar

Uma metodologia para 
autonomia da construção do 

Conhecimento
Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo
Gabriela Borges Abraços 

 

Esta reflexão toma como referencia a me-
todologia utilizada na Bauhaus, escola ale-
mã de arte e arquitetura que tinha como 
pressuposto colocar o aluno em contato di-
reto com o fenômeno a ser estudado para 
posteriormente, muni-lo com abordagens e 
teóricas e soluções imbricadas. A exemplo 
dos Vorkurs russos, a Bauhaus estimulava 
seus alunos à ação criadora, à observação 
de seu entorno, para somente após o curso 
preparatório, introduzir esquemas teóricos 
e panoramas da História da Arte. Tal abor-
dagem metodológica apresenta-se como 
uma perspectiva fenomenológica que visa 
inserir as experiências do indivíduo na cons-
trução de seu conhecimento.

A proposta metodológica apresentada 
por esta abordagem, apresenta-se como 
um mecanismo construtivo na relação do 
aluno com o novo conhecimento que lhe 

esta sendo apresentado. Na medida em 
que o aluno passa a percebê-lo enquanto 
realidade e analisando experiências reais 
sobre os temas em questão, a relação en-
sino-aprendizagem será consolidada pelo 
senso de entrosamento com a problemáti-
ca. Ao colocar-se à par da questão levanta-
da, considera-se que a relação estabelecida 
com as propostas levantadas pela fortuna 
teórica elaborada sobre o assunto tratado, 
seja mais lógica e coerente.

Esta relação entre a experiência do real e a 
produção teórica sobre o real, pode ser veri-
ficada em diversas abordagens em ambien-
te de reflexões, tanto no estudo das artes, 
quanto também no campo da reflexão abs-
trata. Cada vez mais observa-se que o papel 
do professor inclina-se à mediação entre o 
aluno e o problema levantado, que de fato 
o transmissor unilateral de um conhecimen-
to constituído. O professor realoca-se como 
um interlocutor para os processos de pen-
samento do aluno que devera ser estimula-
do pelo professor à localizar e caracterizar 
a problemática abordada , a partir de uma 
vivencia inicialmente proposta.

 Para além de uma simples dinâmica, esta 
metodologia pautada na caracterização da 
experiência e da vivência do aluno, assume 
níveis complexos de

Palavras-chave: metodologia. experiên-
cia. autonomia
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Formação do Território, Migração 
e Identidade: Contribuições da 
Psicologia Social para o Ensino 

de Geografia
1Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
2Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzales
Cassiano Ricardo Rumin1 e Nicole Mieko Takada 

Moreti2
 

Este trabalho tem o objetivo de comple-
mentar a difusão dos conteúdos curriculares 
de geografia sobre a formação do território 
a partir das noções de migração e identida-
de. A migração desestabiliza as referências 
de sociabilidade e expõe os migrantes a 
processos diversificados de segregação. Há 
também prejuízos relativos a impregnação 
da identidade com caracteres pejorativos. É 
uma intervenção que compõe a licenciatura 
em Psicologia e propicia a qualificação das 
práticas de graduandos em Psicologia no 
cotidiano escolar. A metodologia envolveu 
a exibição de registros fotográficos sobre a 
migração em diversas situações do cotidiano 
escolar e envolveu alunos do 6º ao 9º anos. 
Em um primeiro momento as imagens são 
apresentadas aos alunos sem que informa-
ções sobre as mesmas sejam oferecidas. Em 
seguida os alunos buscam descrever as im-
pressões que formularam sobre as imagens. 
Posteriormente, as imagens são contextua-
lizadas com as informações de sua origem, 
data e características sócio-históricas envol-
vidas. Também foram empregadas as meto-
dologias participativas para trabalhos com 
grupos. Estas envolvem o recorte e colagem, 
estudos de caso e até a música. Os resulta-
dos indicaram que a participação dos esta-
giários/PIBID na confecção do objeto visual 
cumpre a função de integrar os assuntos se-
cundários na experiência de formação do co-
nhecimento. Esta função integradora é pos-
sibilitada pelas metodologias participativas, 

o que consolida a polifonia dos processos de 
aprendizagem. Conclui-se apontando que o 
método empregado estimulou a dialogicida-
de e exigiu que o aluno fosse impulsionado 
a uma postura ativa no processo de aprendi-
zagem, em razão das exigências inerentes a 
representação de ideias e contextos.

Palavras-chave: Identidade. Migração. Psi-
cologia Social

As Atividades Lúdicas na 
Escola: O Uso de Objetos 
Mediadores nos Processos de 

Socialização
1Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
2Escola Municipal Professora Teruyo Kikuta
Cassiano Ricardo Rumin1 e Patrícia Alves Dantas2

 

O presente projeto tem o objetivo de im-
plementar atividades lúdicas em apoio ao 
processo de socialização na escola empre-
gando objetos mediadores. É integrante da 
licenciatura em Psicologia, é incentivado 
pelo programa PIBID/CAPES e foi realizado 
em parceria com a escola Teruyo Kikuta de 
Adamantina (SP). Desenvolveu intervenções 
dirigidas a estudantes do 1º ano do ensino 
fundamental. Justifica-se em razão do brin-
car das crianças no início da infância ser ca-
racterizado pela centralidade das satisfações 
narcísicas. Como ilusão de onipotência, o 
brincar estaria determinado pelas ordena-
ções intrapsíquicas e não atenderia deman-
das de socialização. Vivenciar a ausência de 
satisfações imediatas incentiva a ampliação 
da tolerância a frustração. Assim, é possível 
que a criança desenvolva atividades mais 
complexas, pois, tolerará não ser suprida de 
modo imediato e irrestrito. A metodologia 
envolveu práticas de grupo em atividades 
que empregavam objetos mediadores para 
ampliar os processos de socialização na es-
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cola. Os resultados indicam que os objetos 
mediadores foram eficazes no estabeleci-
mento de situações que contribuem para 
a socialização. A noção de grupo intersub-
jetivo aplicada ao contexto escolar apoia a 
superação da mutualidade. Conclui-se que 
a presença dos estagiários/mediadores res-
paldam a resolução de impasses e acolhem 
vivencias de impotência que permeiam a su-
peração da mutualidade. Além disso, os es-
tagiários/mediadores ocupam uma posição 
potencial que pode ser alcançado pela crian-
ça ao manter-se vinculada ao grupo e ao seu 
enquadre.

Palavras-chave: Educação Infantil. Sociali-
zação. Objeto Mediador

Laboratório de pratica 
profissional e simulação no 
apoio ao ensino de graduação 

em enfermagem obstétrica
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Flávia Gomes-Sponholz, Daniela Taysa Rodrigues 
Pimentel, Juliana Stefanello e Juliana Cristina dos 

Santos Monteiro
 

A disciplina Cuidado Integral à Mulher é 
oferecida para alunos do sexto semestre do 
curso de Bacharelado em Enfermagem da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo e tem como ob-
jetivos preparar o aluno para que identifique 
as necessidades de saúde da mulher e pla-
neje o cuidado à sua saúde considerando as 
dimensões psicobiológicas e socioculturais 
presentes em cada período do ciclo vital, e 
implementar e avaliar ações de enfermagem 
no contexto hospitalar e da atenção básica.

Para atender aos preceitos educativos de 
estímulo ao pensamento crítico e raciocínio 
clínico, utilizamos a simulação como forma 
de apoio às atividades teórico-práticas no 

ensino ao cuidado da mulher no ciclo grávi-
do-puerperal. A simulação é realizada em la-
boratório de prática pedagógica e embasada 
em casos clínicos consoantes com a realidade. 
Criamos cenários em que os alunos partici-
pam, representando o acompanhante da par-
turiente, o simulador é a parturiente, cuja voz 
é de um docente da disciplina e outro encena 
a atuação da enfermeira. O principal objetivo 
é a promoção de saúde baseada em evidên-
cias científicas e na humanização; ainda, ana-
lisar sob a ótica da parturiente e da equipe de 
saúde as situações inerentes ao trabalho de 
parto e parto. As atividades de aprendizagem 
envolvem desenvolver habilidades atitudinais 
na comunicação com a parturiente, família e 
equipe de saúde em situação de trabalho de 
parto e parto. A simulação é tomada como 
um momento de integração de conhecimen-
tos e habilidades. Buscamos, com o uso de 
estratégias inovadoras como estas, estimular 
a autonomia do aluno de graduação em en-
fermagem e possibilitar a aplicação de conhe-
cimentos teóricos a partir de um raciocínio 
crítico e clinico, capacitando-o para a atuação 
profissional de excelência.

Palavras-chave: enfermagem obstétrica. 
trabalho de parto e parto. simulação

Aprendizagem Baseada em 
Equipe na Disciplina de Políticas 
Públicas de Alimentação e 
Nutrição: Relato de Experiência

Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo

Patricia Constante Jaime, Cláudia Raulino 
Tramontt, Kamila Tiemann Gabe, Lígia Cardoso 

dos Reis e Tarsis de Mattos Maia
 

Introdução
O ensino superior em saúde encontra de-

safios em formar profissionais críticos, pró-a-
tivos e aptos à atuação em equipe. A Apren-
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dizagem Baseada em Equipe (ABE) é uma 
metodologia ativa de ensino centrada no 
educando, no diálogo, no trabalho em equi-
pe e na reflexão sobre a prática profissional, 
na qual o professor é facilitador. 

Objetivo
Descrever a aplicação da ABE na disciplina 

de Políticas Públicas de Alimentação e Nutri-
ção (PPA&N) do Curso de Nutrição da USP. 

Metodologia
Relato de experiência de disciplina do 8º 

semestre, coordenada por uma docente com 
o auxílio de pós-graduandos. A reestrutura-
ção da disciplina baseou-se na construção 
de: cenário simulado; sínteses teóricas com 
bibliografia complementar; Testes de ABE 
(TABE) e devolutivas para cada encontro e, 
como trabalho final, o ABE Aplicação. 

Resultados
A disciplina foi ofertada para 73 discentes 

(matutino e noturno), em 16 encontros, sendo 
10 com ABE. Na semana anterior a cada encon-
tro eram disponibilizadas on line as sínteses te-
óricas para preparo prévio dos educandos. Em 
sala os estudantes respondiam ao TABE indivi-
dualmente, sem consulta. Em seguida, em equi-
pes, realizavam a discussão e resolução do mes-
mo TABE. O professor apresentava a devolutiva 
usando a exposição dialogada. Os educandos 
podiam apresentar uma apelação embasa-
da em bibliografia caso discordassem. Na ABE 
aplicação, frente a situação problema sobre pla-
nejamento e financiamento para a qualificação 
das ações de alimentação e nutrição na Atenção 
Básica, as equipes construíram planos de inter-
venção, contextualizadas no cenário simulado. 
A avaliação dos estudantes foi feita a partir do 
desempenho nos TABE e no ABE aplicação. 

Conclusão
A ABE exigiu do docente engajamento 

com a reformulação metodológica da disci-
plina e, dos educandos, o desafio do traba-
lho em equipe e co-responsabilização pela 
sua aprendizagem e dos colegas. Possibilitou 
também sua aproximação a situações reais 
para aplicação dos conteúdos aprendidos na 
disciplina.

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada 
em Equipes. Métodos Educacionais. Progra-
mas de Nutrição

A pele em que habito: Indo 
além das entrevistas para 

validar novos produtos
1Universidade Federal de Goiás

2Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo

3Universidade de Brasília
Fernanda Arantes1, Altair Camargo2, Luciana 

Padovez Cualheta3 e Daniel do Prado Pagotto1

 

O objetivo deste trabalho foi sensibilizar 
os alunos a se colocarem no lugar de outras 
pessoas, em situações não usuais, a fim de 
gerar ideias para novos produtos e serviços 
adequados à realidade do público-alvo. Para 
fazer a validação de produtos, ou seja, co-
nhecer se novos negócios terão um mercado 
consumidor, questionários ou entrevistas são 
amplamente utilizados. Todavia, essas ferra-
mentas podem ter seus resultados mascara-
dos, devido a informações falsas ou omitidas. 
Colocar-se no lugar do outro, sentir suas do-
res, dificuldades e necessidades proporciona 
um impacto mais profundo e permanente no 
pesquisador. A atividade aconteceu na dis-
ciplina de Empreendedorismo, em uma aula 
cujo tema era Design Thinking (metodologia 
utilizada para desenvolver produtos e servi-
ços que promovam o bem-estar na vida das 
pessoas). Nesta aula os alunos tiveram con-
tato com algumas técnicas utilizadas para 
validar uma ideia de negócio, isto é, técnicas 
que auxiliam no contato com o mercado (i.e.: 
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potenciais clientes, fornecedores, parceiros e 
investidores) e na verificação do potencial de 
sucesso de um projeto. Apesar de que en-
trevistas e questionários podem ser utiliza-
dos para esse fim, podem não proporcionar 
uma aproximação profunda com a realidade 
do interlocutor. Desta forma, foi proposta a 
atividade “sinta na pele”, na qual os alunos 
foram levados a vivenciar a realidade de de-
ficientes visuais. Os alunos deveriam vendar 
seus olhos e ir à lanchonete do campus con-
sumir algo, agindo naturalmente. Por ques-
tões de segurança, alguns alunos permane-
ceram sem vendas para evitar acidentes. Os 
alunos demonstraram uma maior empatia 
pela realidade dos deficientes visuais, con-
seguindo assimilar as dificuldades que esses 
indivíduos enfrentam em uma simples cami-
nhada curta. A atividade acarretou na emer-
são de diferentes propostas para a melhoria 
de vida dessas pessoas por meio de novos 
serviços e produtos. Assim, a técnica pode 
ser ampliada e aplicada para a validação de 
outras ideias de negócio.

Palavras-chave: Empreendedorismo. De-
sign Thinking. Validação de novos produtos

Apresentação de painéis como 
ferramenta de ensino e o 
resultado desta aprendizagem

Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo

Soraia K P Costa e Marcelo N Muscará
 

A disciplina de farmacologia fornece o 
conhecimento dos princípios básicos e me-
canismos de ação das classes distintas de 
fármacos para vários cursos de graduação, 
como o de Ciências Biomédicas, Medicina, 
Farmácia-Bioquímica e outros novos cursos 
na área da saúde, como o de Obstetrícia. 
Nesse último, atenção especial é dada ao en-
sino da farmacologia para os fármacos mais 

utilizados em ginecologia, obstetrícia e neo-
natologia, com atenção à teratogenicidade/
toxicidade de drogas. Contudo, a restrição 
de carga horária e a pouca disponibilidade 
dos alunos representam fatores limitantes 
para o melhor aproveitamento e aprendiza-
do no curso. Desta feita, a coordenação da 
disciplina instituiu para o referido curso, nos 
últimos cinco anos, além das aulas teórica e 
prática simulada (computação), a apresenta-
ção de painéis, por pequenos grupos (máxi-
mo de 5 alunos), com temas relevantes, tais 
como: 1. Prevenção e tratamento da anemia 
na gestação, 2. Riscos de drogas de abuso e 
anti-depressivos na gestação/ parto, dentre 
outros. Durante o processo de apresentação 
dos painéis e avaliação dos alunos, contou-se 
com a participação ativa de avaliadores (do-
centes e pós-graduandos do Departamento 
de Farmacologia e de outros departamen-
tos do ICB), que levaram em consideração: 
i) a capacidade dos alunos apresentarem o 
trabalho e responderem os questionamen-
tos do avaliador; ii) Demonstrar domínio do 
tema sugerido; iii) Apresentação do trabalho 
(Conteúdo, Layout e clareza do painel e das 
conclusões). Concluiu-se que os alunos que 
participaram do processo de apresentação 
dos painéis mostraram, na grande maioria, 
melhor aproveitamento nos exames (pro-
va). Ainda, a avaliação dos alunos para essa 
atividade foi bastante positiva no relatório 
didático, indicando que essa metodologia 
complementar de ensino deve ser imple-
mentada com mais frequência e, em particu-
lar, em cursos com carga horária restrita, pois 
estimula o aprendizado, além de promover 
maior interação entre o corpo docente e dis-
cente.

Palavras-chave: paineis. ferramenta de en-
sino. farmacologia
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Estratégias educacionais ativas 
e o ensino de gerenciamento 

em enfermagem
Universidade Federal de São Carlos

Sueli Fatima Sampaio, Danielle Fabiana Cucolo, 
Jaqueline Alcântara Marcelino da Silva e Vivian 

Aline Mininel
 

Este relato apresenta a experiência viven-
ciada no uso de estratégias educacionais ati-
vas para o ensino de gerenciamento de en-
fermagem em um curso de graduação em 
enfermagem. Com o objetivo de qualificar 
de forma contínua e permanente a forma-
ção de profissionais comprometidos com as 
reais necessidades de saúde da população, 
ao longo dos últimos sete anos este grupo 
de docentes tem implementado, de forma 
gradativa, estratégias educacionais ativas. As 
mudanças foram iniciadas com a proposta 
de discussões reflexivas em pequenos gru-
pos, sendo as experiências aprimoradas com 
estratégias de seminários e narrativas refle-
xivas. Nos dois últimos anos, a discussão em 
pequenos grupos foi mantida, sendo incre-
mentada com o compartilhamento das refle-
xões realizadas em cada pequeno grupo em 
forma de plenária, em grupo maior, com to-
dos os alunos. Também foi inserido o uso de 
simulações da prática profissional para abor-
dagem dos temas como trabalho em equipe 
e liderança, associado às narrativa de cada 
vivência. Para o momento atual, novas estra-
tégias estão sendo implementadas, como a 
cineviagem, com a intenção de desenvolver 
um perfil de competência que valorize os 
sentimentos envolvidos na formação profis-
sional, que comprometa-se com os conheci-
mentos e potencialize o desenvolvimento de 
atitudes que reconheçam os limites e poten-
cialidades para um cuidado humano, centra-
do nos indivíduos, famílias, comunidades e 
populações, que para além das necessida-
des de saúde, requerem um olhar ampliado 

para o seu aspecto de relações interpessoais 
e interprofissionais. Compreende-se, pelo 
processo de avaliação sobre a inserção de 
estratégias educacionais ativas, apresentado 
pelos alunos e docentes envolvidos no pro-
cesso de ensino-aprendizagem das discipli-
nas de gerenciamento de enfermagem, um 
perfil de aluno mais participativo e reflexivo, 
o que permite vislumbrar uma postura pro-
fissional futura mais comprometida com o 
processo de aprender a aprender.

Palavras-chave: Estratégias educacionais 
ativas. Processo ensino-aprendizagem. Ge-
renciamento em Enfermagem

Macrófitas Aquáticas na 
Educação Ambiental Crítica e 

Inclusiva
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo

Flávio Bertin Gandara Mendes, Vivian Rodrigues 
Nakano, Charles Albert Medeiros, Poliana 

Fernandes dos Santos, Tainá Franco Sterdi e 
Michael Henrique Muniz

 

A Educação Ambiental consiste em uma 
enorme gama de aprendizados e conheci-
mentos, com caráter interdisciplinar e ques-
tionador. A mesma pode ser exercida em 
âmbito formal, caracterizado pelo processo 
de ensino-aprendizagem nas escolas e uni-
versidades, ou no âmbito informal, que se 
manifesta no conhecimento coloquial.

As macrófitas aquáticas desempenham papel 
essencial nos ecossistemas aquáticos. Podem ser 
utilizadas de forma “direta” através das plantas 
alimentícias, medicinais e paisagísticas. As fun-
ções indiretas são a biorremediação, abrigo e ali-
mento para a fauna, bioindicadoras e oxigenação 
das águas, entre outras finalidades ecológicas.

A abrangência de funções das macrófitas aquá-
ticas permite que as mesmas sejam um impor-
tante recurso de estudo na Educação Ambiental. 
O Hidrofitotério – coleção de plantas aquáticas 
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e palustres da ESALQ/USP – é um espaço onde 
a Educação Ambiental vem sendo realizada. As 
atividades e visitas pedagógicas com diferentes 
públicos possuem caráter interdisciplinar, com 
momentos de teoria e prática. As atividades prá-
ticas consistem no contato com plantas e obser-
vação do lago e ecologia do ecossistema aquá-
tico. A parte teórica se constitui da exposição da 
importância das plantas e discussão acerca de 
questões ambientais relacionadas à água, como 
o caso do rompimento da barragem em Bento 
Rodrigues (MG). As “tecnologias sociais” que uti-
lizam as macrófitas aquáticas, como o sistema 
de aquaponia e tratamento de água cinza, por 
exemplo, trazem grande riqueza de abordagens 
nas discussões de sustentabilidade.

As atividades envolvem diversas questões co-
tidianas, sejam discussões político-sociais, bem 
como assuntos de botânica e ecologia. O proces-
so pedagógico torna-se mais completo, no qual 
a Educação Ambiental é exercida de forma insti-
gadora e marcadamente interdisciplinar. A meta 
do projeto é o desenvolvimento de um Guia so-
bre macrófitas aquáticas incorporando também 
o processo de aprendizado lúdico e inclusivo 
exercido no Hidrofitotério.

Palavras-chave: Hidrofitotério. Macrófita 
aquática. ecossistema aquático

A produção da cerveja 
produzindo conhecimento

Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo

Júlia Maria Pavan Soler, Adèle Helena Ribeiro e 
Max Reinhold Jahnke

 

A cerveja é parte da história da humani-
dade e remonta dos legados deixados pelos 
antigos sumérios, egípcios, mesopotâmios 
e ibéricos há, pelo menos, 6000 a.C. Apesar 
disso, longe de ser considerado um proces-
so estável, a produção da cerveja evolui e 
aprimora-se constantemente, a ponto de, 
atualmente, motivar uma indústria artesanal 

em franca expansão que, devido às inúmeras 
fontes de variabilidade intrínsecas, potencia-
liza o espírito curioso e criativo do alquimista 
e o refinamento sensorial de indivíduos, in-
dependentemente de idade, gênero, condi-
ção social, etc.

Identificamos nesse universo uma janela 
ampla para o despertar do entusiasmo ao 
aprendizado de alunos do 3º ano da Gra-
duação em Estatística na disciplina de Pla-
nejamento de Experimentos (MAE 0317) 
que abraçaram, imediata e vigorosamente, 
a proposta de produzirem cerveja como ve-
ículo ilustrativo transversal dos conceitos e 
ferramentas abordados na disciplina. Assim, 
formalizamos um projeto conjunto, a ser pla-
nejado e executado durante o 1º semestre 
de 2017, em sala de aula e em campo, en-
volvendo o professor, alunos, a monitoria e 
especialistas na produção de cerveja. 

A ideia é combinar estatisticamente res-
postas que mensuram a qualidade da cer-
veja, tais como, densidade, estabilidade da 
espuma e experiência sensorial (corpo, amar-
gor, doçura, aroma, transparência, etc.) con-
tra fatores de variabilidade que podem ser 
controlados experimentalmente, tais como, 
a temperatura de cozimento, a carbonatação 
e a maturação.

Considerando os resultados preliminares 
obtidos até agora e as perspectivas mani-
festas, acreditamos que o projeto permite 
trabalhar a percepção do conteúdo da disci-
plina pelo aluno, de tal forma a transformar 
o aprendizado de conceitos teóricos densos 
em uma experiência prazerosa, estimulante 
e interativa.

Palavras-chave: Planejamento de experi-
mentos. produção de cerveja. perfil de res-
posta
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Café da Integralidade
1Centro Universitário Católica de Quixadá

2Faculdade Metropolitana da Grande 
Fortaleza

3Universidade Federal do Piauí
4Universidade de Fortaleza

Ivna Zaíra Figueredo da Silva1, Danielle Santiago 
da Silva Varela1, Francisco Cristiano da Silva 

Sousa1, Ivelize Zaida Figueredo da Silva1, Liskélvia 
Bezerra Lobo2, Solange Sousa Pinheiro2, Natasha 

Teixeira Medeiros3, Luiza Jane Eyre de Souza 
Vieira4 e Mariza Maria Alves Barbosa Carvalho1

 

O Café da Integralidade é uma metodo-
logia dinâmica utilizada pelas disciplinas de 
Saúde Coletiva do curso de Fisioterapia do 
Centro Universitário Católica de Quixadá e 
baseado no Café do Doutorado da UFPel. 
A dinâmica conta com a exposição do tema 
central, por um convidado com experiência 
na temática e a discussão do mesmo em vol-
ta de uma mesa de um Café, utilizando-se da 
informalidade para a troca de experiência en-
tre alunos, professores e convidados. O Café 
da Integralidade é guiado por sua etiqueta: 
1. Foque no que interessa; 2. Contribua com 
o pensamento comum; 3. Fale com a mente e 
o coração; 4. Escute para aprender; 5. Ligue e 
conecte idéias coletivas. As toalhas de mesa 
de papel servirão para fazer as anotações de 
modo a que nenhuma ideia se perca. Ao final 
da apresentação, é dado um tempo de 20 
minutos para que os componentes da mesa 
conversem entre si e logo após findado o 
tempo, um componente da mesa permutará 
com o componente de outra mesa, levando 
consigo as ideias do grupo anterior sobre 
a temática. Objetivo geral é impulsionar a 
troca de experiências para a aprendizagem 
em Saúde Coletiva e especificamente: pos-
sibilitar a interação de diferentes atores do 
processo do fazer saúde no mesmo instante; 
dinamizar o aprendizado em Saúde Coletiva; 
vivenciar método diferente de aprender; for-
talecer a imagem institucional como forma-
dora de profissionais para a Saúde Coletiva. 

Os resultados colhidos são a identificação e 
o sentimento de pertencimento dos alunos 
no que tange a Saúde Coletiva, a relação 
harmônica e informal entre diversos atores 
favorecendo o aprendizado e a formação 
para o serviço; vivencia de método diferente 
de aprender para além dos moldes bancá-
rios; o fortalecimento da imagem institucio-
nal como formadora de profissionais para o 
SUS, também tem sido sedimentado pelo 
Café da Integralidade.

Palavras-chave: Saúde Coletiva. Integrali-
dade. Ensino

Uma Abordagem de Ensino 
Baseado em Projeto de 
Software na Disciplina de 

Mecânica dos Sólidos
Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa

Caio F. Rodrigues dos Santos
 

Estratégias de ensino baseada em projeto 
tornam o aprendizado dinâmico e interativo, 
contribuindo para uma maior compreensão 
dos conceitos. Além disso, auxilia o estudante 
no desenvolvimento de habilidades transver-
sais, fundamentais no contexto de engenha-
ria, como a capacidade de análise, trabalho 
em equipe e resolução de problemas. Nesse 
sentido, esse trabalho discute uma estratégia 
de ensino baseada em projeto de software, na 
disciplina de mecânica dos sólidos, para alu-
nos do curso de engenharia de computação. 
O uso de um modelo integrado de avaliação 
baseado em desenvolvimento de software, 
atividades de “feedback” e auto-avaliação dis-
cente, para incentivar a reflexão do aluno so-
bre seu desempenho na disciplina em relação 
aos objetivos de aprendizagem propostos, 
foram considerados.

Palavras-chave: Projeto de software. Ensino 
de engenharia. Método dos elementos finitos
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Adote um Lab: Real Lab Day
1Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo
2Instituto Butantan

Marco Aurélio Floriano Piantola1, Waldir Pereira 
Elias Junior2, Claudia Trigo Pedroso de Moraes2, 

Manuella Nóbrega Dourado Ribeiro1, Ana 
Carolina Ramos Moreno1, Edmar Ramos de 

Oliveira Filho1, José Gregório Cabrera Gomez1, 
Camila do Nascimento Araujo1, Simone Ichiwaki1 

e Rita de Cássia Café Ferreira1

 

O “Adote um Lab: Real Lab Day” é parte de 
um projeto maior intitulado “Adote uma bac-
téria”. Desenvolvemos uma metodologia ba-
seada na estratégia de ensino com pesquisa 
apresentada por Anastasiou e Alves (2003) 
aliada às ideias expostas por Severino (2008) 
nos cadernos de pedagogia universitária pu-
blicados pela pró-reitoria de graduação da 
USP. A metodologia desenvolvida permite a 
inserção dos alunos de graduação na rotina 
de um laboratório de pesquisa em bacterio-
logia. Aplicamos esta metodologia na disci-
plina de Bacteriologia do curso de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo. 
Os alunos são divididos em grupos, e duran-
te 3 dias, nos horários das aulas, são dire-
cionados para laboratórios de pesquisa den-
tro e fora da USP. Nos dois primeiros dias os 
alunos desenvolveram experimentos relacio-
nados com a principal linha de pesquisa de 
cada laboratório. O terceiro dia foi dedicado 
à discussão dos resultados e elaboração de 
um pôster sobre o experimento. Na aula se-
guinte os pôsteres foram apresentados utili-
zando a estratégia de painel integrado, que 
permite que todos os alunos apresentem os 
experimentos realizados em um curto espa-
ço de tempo. Ao final das apresentações os 
alunos são convidados a preencherem um 
formulário anônimo e voluntário onde ava-
liam o projeto e o interesse pela pesquisa 
em microbiologia, antes e depois do “Adote 
um Lab”. Com estes resultados, observamos 

que 50% dos alunos que preencheram o 
questionário, declararam um aumento pelo 
interesse em pesquisa, 49% mantiveram o 
mesmo interesse e 1% tiveram uma redução 
do interesse por pesquisa aplicada em mi-
crobiologia. Concluímos que esta interação 
entre aulas tradicionais e ensino com pes-
quisa, adicionado com a apresentação ativa 
dos resultados, motivaram os alunos e pos-
sivelmente tornaram o ambiente de aprendi-
zagem mais significativo ao possibilitar a vi-
sualização das aplicações práticas das teorias 
vistas em sala de aula.

Palavras-chave: Metodologia ativa. Ensino 
com pesquisa.

Do Ensino-aprendizagem 
em Inspeção Sanitária dos 
Produtos de Origem Animal 
para a prestação de serviço à 

sociedade
1Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo
2Médico Veterinário Autônomo

3Faculdades Metropolitanas Unidas São Paulo
Simone de Carvalho Balian1, Naassom Almeida 

Souza Ribeiro2, Werner Souza Ribeiro1, André Luiz 
Assi3 e Ivete Fortunato1

 

As transformações sociais e no mundo 
do trabalho vêm demandando por compe-
tências cognitivas, como habilidades de co-
municação, tomada de decisão, dinamismo, 
equipe, e capacidade de viver em socieda-
de. Com a intenção de criar oportunidades 
de aprendizagem mais efetivas e eficazes, o 
presente trabalho relata a experiência viven-
ciada na disciplina de Inspeção Sanitária dos 
Produtos de Origem Animal, na FMVZ-USP - 
São Paulo/Capital, desde 2015. Como forma 
de estimular os graduandos do 5º ano em 
Medicina Veterinária a se envolverem com 
as temáticas da disciplina e participarem 
ativamente do processo ensinar-aprender, 
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foi proposto como trabalho em equipe o 
desenvolvimento de produtos de informa-
ção e educação, de natureza audiovisual, 
sobre “Segurança dos Alimentos’, escla-
recendo mitos e verdades sobre produ-
tos de origem animal, tais como ‘hormô-
nio no frango’, ‘como escolher e consumir 
carnes, pescado, ovos, entre outros temas 
escolhidos livremente por eles. Foi criado 
um canal Youtube “Alimentos – Veteriná-
ria – USP” <<https://www.youtube.com/
channel/UCh-NPMOX-4IKdWdGBxLJngw/
videos >> onde estão disponibilizados, até 
o momento, os 15 melhores vídeos, dentre 
mais de 30 já produzidos, utilizando como 
critério de seleção: criatividade, relevância 
do tema e objetividade. A iniciativa vem 
possibilitando maior envolvimento dos es-
tudantes com as dúvidas mais frequentes 
da população sobre alimentos, preparan-
do-os para o exercício da cidadania crítica 
sobre escolha e consumo de produtos de 
origem animal e para a participação so-
cial, aplicando os saberes acadêmicos na 
produção de material educativo. A prática 
de interação ensino-aprendizagem nesses 
três anos vem demonstrando aumento do 
interesse dos graduandos na disciplina, os 
quais reconhecem a importância do co-
nhecimento acumulado para a sociedade 
além da oportunidade de aprimoramento 
de suas habilidades pessoais nas relações 
interpessoais.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem. Se-
gurança dos Alimentos. educação

Grupos de Gestantes e a 
Promoção de Vínculos na UBS
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo
Cláudia Medeiros de Castro, Lucia Cristina 

Florentino Pereira da Silva, Maryam Michelle 
Jarrouge Trintinália, Luiza Santana Ferreira, 
Gabriela Souza Xavier Mancegozo e Rayssa 

Roberta de Carvalho
 

Introdução
No curso de Obstetrícia da EACH, a disci-

plina Estágio Curricular proporciona às alu-
nas e alunos o desenvolvimento de ativida-
des supervisionadas voltadas para o cuidado 
em saúde no âmbito da atenção básica, em 
unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) 
de São Paulo. Desde 2012 na Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) Dom João Nery, na zona 
leste, alunas/os desenvolvem atividades diri-
gidas à saúde da mulher e comunidade, com 
foco no acompanhamento pré-natal, com 
consultas, visitas domiciliares e realização de 
grupos de gestantes. 

Objetivo
Proporcionar o contato com as dimensões 

da gestão, assistência e trabalho em equipe, 
conforme os princípios do SUS. 

Metodologia
No Grupo de Gestantes, que é aberto aos 

acompanhantes e profissionais da UBS, des-
de 2016 utilizamos a Pintura de Barriga, ati-
vidade proposta por alunas baseada na téc-
nica “belly mapping”. É realizada a apalpação 
da barriga para identificar a posição fetal, em 
seguida é feita a pintura de um bebê na bar-
riga da gestante, de acordo com os elemen-
tos artísticos escolhidas pela gestante. Bus-
ca-se promover, de maneira lúdica, o vínculo 
da mulher com o futuro bebê e estimular a 
adesão ao grupo. Os encontros grupais são 
realizados em um parque municipal locali-
zado em frente à UBS. Enquanto as mulhe-
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res são pintadas, facilitadoras estimulam a 
discussão sobre temas relativos à gestação, 
informam sobre direitos e facilitam a expres-
são dos aspectos emocionais que envolvem 
o estar grávida e a preparação para o parto. 
Ao final são tiradas fotos posteriormente en-
tregues às gestantes. 

Resultados
A experiência é nova e os resultados são 

expressos na crescente adesão das mulheres 
aos grupos.

Bibliografia
SANTOS, L.M., DA ROS M.C., CREPALDI, 

M.A., RAMOS, L.R. Grupos de promoção à 
saúde no desenvolvimento da autonomia, 
condições de vida e saúde. Rev. Saúde Públi-
ca, n.40, v.2, p.346-352, 2006.

TULLY, G. Guia prático de Belly Mapping - 
descobrindo a posição do bebê na barriga 
pelo tato. São Paulo: Lexema, 2016.

Palavras-chave: pré-natal. grupo. gestantes

Empatia de estudantes de 
enfermagem nas práticas 
clínicas simuladas: Assistência 
de enfermagem nas 
necessidades de eliminações

1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo

2Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação da Universidade de São Paulo
Cezar Kayzuka Cotta Filho1, Alessandra Mazzo1, 

Giovanna Cristina Conti Machado1, Juliana 
Constantino Franzon1, Mateus Henrique 
Gonçalves Meska1, Leandro Yukio Mano2, 

Fernanda Berchelli Girão1 e Anaísa Bianchini1
 

Introdução
A simulação clínica possibilita o aprendiz 

vivenciar contextos reais em um ambiente 
isento de risco e passíveis de erros, aumen-
tando a segurança e qualidade na sua prática 

clínica. A empatia é uma qualidade que in-
termedia a relação paciente-profissional/es-
tudante, sendo passível de ser treinada e ad-
quirida durante a atividade clínica simulada. 
O presente estudo teve como objetivo avaliar 
a empatia dos estudantes de enfermagem 
antes e depois de prática clínica simulada de 
cuidados nas necessidades de eliminações. 

Método
Estudo quase-experimental realizado em 

uma universidade pública do interior do esta-
do de São Paulo, mediante autorização ética. 
Para a coleta de dados foi utilizado o Inventá-
rio de Empatia (IE), instrumento do tipo likert, 
de 40 questões que medem os componentes 
cognitivos, afetivos e comportamentais que 
compõem a empatia. Para o desenvolvimento 
do estudo foi construído um cenário de mé-
dia fidelidade na assistência de enfermagem 
ao paciente adulto usuário de fraldas descar-
táveis. O cenário foi validado em aparência 
e conteúdo por um grupo de 5 juízes enfer-
meiros. Os dados do estudo foram coletados 
durante a realização de um workshop. Os 
participantes trabalharam em duplas e foram 
responsáveis pela troca de fralda com fezes 
em grande quantidade num simulador. O IE 
foi aplicado antes e após a atividade. 

Resultados
Participaram do estudo 107 estudantes de en-

fermagem. Entre eles 9 (8,4%) do gênero mas-
culino e 98 (91,6%) do gênero feminino. A idade 
média dos participantes foi de 23,8 anos. Para 
comparação da empatia antes e após a ativida-
de foi utilizado o Teste t. Foi significativo o ganho 
nos fatores (1) Tomada de Perspectiva, (2) Flexibi-
lidade Interpessoal e (3) Altruísmo após a prática 
simulada. Não houve diferença estatística no ga-
nho do fator (4) Sensibilidade interpessoal. 

Conclusão
O cenário de prática clínica simulada, bem 
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planejado e estruturado, contribui para o 
desenvolvimento da empatia dos estudantes 
de enfermagem.

Palavras-chave: Simulação clínica. Empa-
tia. Enfermagem

A dramatização como 
estratégia pedagógica no 
ensino de enfermagem em 
saúde mental na atenção básica
Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo
Maria do Perpétuo Socorro de Sousa Nóbrega e 

Thaís Fernandes Rojas
 

A disciplina Enfermagem na Atenção Bá-
sica (AB) da Graduação em Enfermagem da 
USP, no bloco de Enfermagem em Saúde 
Mental (SM), utiliza oficinas, discussões em 
grupo e dramatizações como estratégia pe-
dagógica de ensino. A dramatização de ce-
nas do cotidiano e de situações comuns ao 
cenário da atenção básica possibilita a reso-
lução de conflitos, ao mesmo tempo em que 
favorece a reflexão crítica e a reelaboração 
sobre a realidade simulada. O aluno ganha 
possibilidade de manejar a situação em que 
se encontra através do lúdico, na represen-
tação de papéis e atitudes. No roteiro de 
orientações da disciplina, levou-se em conta: 
o incentivo à discussão das demandas da SM 
na AB, para conduzir o olhar além das de-
mandas físicas das consultas e ferramentas 
que possibilitem a identificação e a interven-
ção por meio de ações. A partir da leitura de 
um estudo de caso houve dramatização con-
siderando as ações de SM preconizadas no 
atendimento à pessoa em sofrimento psíqui-
co: acolhimento escuta qualificado, vínculo, 
pensar/refletir, esclarecimento, empatia, re-
atribuição/ressignificação, suporte e corres-
ponsabilização. Seguido de questionamen-
tos para a apreensão do conteúdo: quem são 

as pessoas atendidas na AB e como expres-
sam seu sofrimento? Como compreender o 
sofrimento psíquico representado por múlti-
plos sintomas físicos e queixas difusas, sem 
justificativa clínica ou doença diagnosticada? 
Quais necessidades de saúde (potenciali-
dades e fragilidades) você identifica? Quais 
ações você observou nas dramatizações? O 
que faria diferente? Quais recursos da Rede 
de Atenção Psicossocial (RAPS) poderiam 
ajudar na condução deste caso?

Conclui-se que os alunos puderam com-
preender as dimensões do cuidado em saú-
de mental, visualizando as tecnologias leves 
em suas ações e também intervenções pro-
gramáticas possíveis no serviço e no territó-
rio. Dramatizar situações e casos complexos 
ampliou a perspectiva de compreensão do 
aluno sobre a pessoa/família com demandas 
de SM.

Palavras-chave: Educação em Enferma-
gem. Saúde Mental. Desempenho de Papéis

Critérios para Constituição de 
Equipes ou Grupos de Trabalho 
Baseados em Indicadores de 

Personalidade
Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo
Luis Carlos Passarini

 

Nos anos 1990 o Dr. Raymond M. Belbin estu-
dou o comportamento de centenas de grupos 
de trabalho em todo o mundo e concluiu que a 
causa decisiva o fracasso de uma equipe está no 
processo seletivo. Indicadores de personalidade 
como o MBTI Myers-Briggs Type Indicator) ou 
o KTS (Kiersey Temperament Sorter) permitem 
reconhecer os interesses e os talentos naturais 
das pessoas e determinar que papéis (atitudes 
ou comportamentos) elas tendem a representar 
mais naturalmente. O MBTI enfatiza a maneira 
de encarar a vida (atitude interna) enquanto que 
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o KTS enfatiza comportamentos externos mani-
festados pela pessoa. Agregar os indivíduos aos 
papéis na equipe é uma ideia melhor do que 
montar uma equipe ao acaso ou por amizade 
ou experiência anterior. A metodologia propos-
ta neste trabalho sugere utilizar um desses indi-
cadores de personalidade para amparar a cons-
tituição das equipes. Em particular, optou-se 
pelo KTS porque o Centro de Tecnologia Edu-
cacional para Engenharia (CETEPE) da EESC-USP 
está autorizado pelo Dr. David Keirsey a traduzir 
e aplicar seu questionário e, porque a maneira 
como Keirsey relaciona agentes e papéis é mais 
didática e intuitiva.

Tanto para Keirsey como para Belbin a mon-
tagem das equipes deve considerar as prefe-
rências pessoais, para que naturalmente seus 
membros assumam funções ou papéis comple-
mentares e haja sinergia na equipe. O Dr. Kiersey 
percebeu, após contato com o MBTI na década 
de 1950, que havia boa correspondência entre 
os tipos de Myers-Briggs e a Teoria Humoral de 
Hipócrates-Platão-Galeno. Keirsey classificou e 
associou 4 tipos/perfis gerais de pares de pre-
ferências básicas: SP (realista perceptivo corres-
ponde ao Sanguíneo e é representado pelo Ar-
tesão ou Artista), SJ (realista judicativo coincide 
com o Melancólico e é retratado pelo Guardião), 
NT (intuitivo racional refere-se ao Fleumático e 
é rescrito pelo Racional) e NF (intuitivo sensível 
equivale ao Colérico e é caracterizado pelo Ide-
alista). A partir disto, as orientações básicas per-
tinentes para a formação das equipes são:

1. deve-se possuir, de antemão, uma classi-
ficação temperamental dos indivíduos. Para o 
KTS basta responder um questionário com 72 
perguntas, cada uma delas contendo 2 opções 
de resposta (a ou b). Neste link, é possível aces-
sar o KTS em português http://drstephenmont-
gomery.com/ptest.html.;

2. uma equipe ou grupo de trabalho não deve 
superar mais que 6 membros (há desacordo na 
literatura). Acima desse número, o alarido e a 
dispersão das pessoas se tornam demasiados;

3. porém, uma equipe extracurricular estu-
dantil é costumeiramente formada por mais de 
6 membros. Neste caso, ela deve ser dividida 
em times, seguindo estas orientações, respei-
tando-se o limite máximo de 6 pessoas;

4. cada time deve compreender claramente 
suas metas e como seu trabalho afeta os dos 
demais times e as metas da equipe;

5. deve-se prever reuniões gerais para que a 
equipe avalie os trabalhos, confronte as metas e 
integre-os ao todo;

6. um time deve ter, no máximo, um líder 
estrategista Racional. Este é raro de se encon-
trar, mas se houver necessidade de se colocar 
2 em um mesmo time, deve-se escolher para 
eles funções complementares afim de evitar o 
conflitos;

7. os agentes Racionais se sentem à vontade 
na função de coordenador do time porque são 
mais focados, pragmáticos e teóricos e gostam 
de analisar, sintetizar e otimizar uma solução an-
tes de colocá-la em prática. Porém, se estressam 
quando algo inesperado acontece e, sob pres-
são, tendem ser autoritários porque ficam sem 
paciência de argumentar e convencer os outros 
do seu ponto de vista;

8. times sem agentes Racionais tendem a fa-
zer as coisas mais depressa, às vezes sem mui-
to critério e imperfeitas, porém o excesso deles 
tende a atrasar muito o time por causa do per-
feccionismo;

9. Idealista é aquele que tem idéias inovado-
ras. Porém, o excesso de idealistas no time pro-
move atrasos porque eles têm dificuldades em 
concretizá-las;

10. evite atribuir tarefas repetitivas para um 
Idealista. Ele vai se sentir aborrecido e passará a 
questioná-las criando conflitos no time. Idealis-
tas desempenham melhor quando sua função é 
apaziguar, conciliar, argumentar, motivar ou en-
sinar e quando são responsáveis pelo processo 
criativo do time. Deve-se ter em mente que as 
decisões do Idealista são guiadas pela sua in-
tuição e se ele tiver que justificar seu ponto de 
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vista logicamente, ele terá dificuldade em fazer 
isso e se sentirá desconfortável. Destarte o resto 
do time poderá dar pouca importância ao que 
ele diz e fazê-lo-á desistir de uma ideia que até 
poderia ser boa.; 

11. os Artesãos são práticos, flexíveis e ime-
diatistas. Se dependerem de algo vindo de ter-
ceiros para concluir suas tarefas, isso será muito 
estressante para eles. Os Artesãos precisam ter 
diante de si opções para executar suas tarefas. 
Deixá-los ociosos é desmotivador, e por isso 
tendem a abandonar o time quando isto acon-
tecer;

12. se tiverem os recursos necessários para 
trabalhar, os Artesãos trabalharão muito bem 
sob a supervisão de um Racional ou de um 
Guardião;

13. os Guardiões, pelo seu temperamento re-
lativamente mais racional, atuam bem na lide-
rança da equipe. Gostam de ordem, de seguir 
regras, mas têm dificuldades de elaborá-las e 
organizá-las. Trabalham bem na revisão dos re-
sultados e são ótimos para defender os interes-
ses da equipe diante de terceiros;

14. em resumo, deve-se ter em mente que, 
Racionais valorizam a função; os Artesãos, são 
práticos; os Idealistas, valorizam a estética e os 
Guardiões são criativos.

Concluindo, combinar os resultados dos in-
dicadores de personalidades às funções fun-
damentais tornam a equipe naturalmente mais 
equilibrada, motivada, focada nos resultados, na 
ajuda mútua e no crescimento e reconhecimen-
to dos valores individuais dos seus membros. 
Portanto, é urgente a Direção da IES disponibi-
lizar recursos, divulgar e incentivar a cultura do 
trabalho colaborativo e da valorização das pes-
soas sem os quais estará privando a sociedade 
dos frutos do seu investimento e melhorias da 
qualidade de vida.

Palavras-chave: Temperamentos de Keirsey. 
SP-SJ-NF-NT. processo seletivo

A tecnologia em sala de aula: 
uma metodologia ativa de 

ensino-aprendizagem
Faculdade de Tecnologia de Gravataí
Querte Teresinha Conzi Mehlecke, Cristiane 
Kessler de Oliveira e João Padilha Moreira

 

Resumo
Este estudo tem por objetivo verificar o 

uso das tecnologias em sala de aula como 
metodologias ativas nos cursos Superiores 
de Tecnologia da Faculdade Tecnológica 
FAQI, Gravataí, RS. A partir das qualificações 
de docentes promovidas pela FAQI, nasce 
uma nova proposta de ensino e aprendiza-
gem baseada nas metodologias ativas. Neste 
cenário, novo para muitos docentes, surge a 
proposta deste estudo para verificar o quan-
to os docentes estão utilizando as tecnolo-
gias digitais em sala de aula. Para atender ao 
objetivo proposto, foi aplicado aos docentes 
um questionário semiaberto. O questionário 
foi desenvolvido no Google Form e enviado 
por e-mail. Pode-se dizer que 100% dos do-
centes utilizam tecnologia em sala de aula 
como metodologia ativa. 

Introdução
O rápido avanço das tecnologias e o au-

mento na quantidade de fontes de infor-
mações, bem como a facilidade de acesso 
a elas, tem ampliado os estudos de novas 
metodologias. Com o intuito de otimizar o 
tempo em sala de aula e proporcionar uma 
aprendizagem mais efetiva e voltada à práti-
ca, a Faculdade Tecnológica FAQI de Gravataí 
capacita o corpo docente para o uso das tec-
nologias digitais como metodologias ativas 
em sala de aula.

 Neste contexto, a FAQI, instituição com-
prometida com o aprendizado do discente e, 
tendo em vista as mudanças de comporta-
mento provocadas pela ubiquidade da tec-
nologia, se preocupa com o seu uso em sala 
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de aula como metodologia ativa.

Aporte teórico
Como aporte teórico para este estudo, 

buscamos conceitos de metodologias ati-
vas, sala de aula invertida, ensino híbrido 
e as tecnologias digitais. As metodologias 
ativas vem ganhando espaço, especialmen-
te quando o professor está em sala de aula 
trabalhando uma dinâmica que desacomoda 
o aluno. Para Oliveira e Gaspar in Mehlecke 
(2017, p.101) “há um apoio explícito na ubi-
quidade das conexões em rede entre as pes-
soas, os artefatos digitais e os conteúdos”. A 
ubiquidade se refere ao ato de tornar o uso 
dos recursos tecnológicos como o computa-
dor, de forma que as pessoas nem percebam 
sua presença (Junior, 2017).

Metodologia
A metodologia aplicada foi a quanti-qua-

litativa, buscando, através de uma pesquisa 
aplicada aos docentes da FAQI, evidenciar o 
uso das tecnologias e metodologias ativas 
em sala de aula. Inicialmente foi desenvolvi-
do e aplicado um questionário a um grupo 
de 15 docentes da FAQI. O questionário se-
miaberto possibilitou aos participantes assi-
nalar as opções como também justificar as 
respostas.

Análise dos dados
Dos 15 professores entrevistados, 66,7% 

tem até dez anos de magistério no ensino 
superior. Quando perguntados a respeito 
do uso de recursos tecnológicos em sala de 
aula, 100% respondeu que utiliza algum re-
curso tecnológico em sala de aula. O mais 
apontado, utilizado por 100% dos entrevis-
tados, foi o vídeo, seguido pela apresenta-
ção em Power Point ou Similar, indicado por 
86,7%; e Moodle e internet, ambos aponta-
dos por 80%.

Ao serem questionados a respeito dos 

motivos pelos quais consideram importante 
a utilização de recursos tecnológicos em sala 
de aula para a aprendizagem dos alunos, um 
dos professores pesquisados respondeu: “as 
tecnologias estão nas mãos dos alunos e 
precisamos utiliza-las em favor da aprendi-
zagem”. Isso reflete o interesse do docente 
em aproveitar o fascínio que as novas tecno-
logias provocam nos estudantes, bem como 
seus anseios pelo novo, e utiliza-los para au-
mentar a atenção e o foco também no as-
sunto da sala de aula.

As palavras de outro professor pesquisa-
do complementam: “com a série de recursos 
tecnológicos disponíveis aos alunos fora da 
sala de aula, é impossível despertar seu in-
teresse sem que em algum momento haja 
uma interação com esses recursos em sala 
de aula”. Tal consideração refere a consciên-
cia do professor a respeito do uso das tecno-
logias conectivas de modo a colocar o aluno 
no centro da aprendizagem, que acontece 
em contexto de rede (OLIVEIRA e GASPAR in 
MEHLECKE, 2017, p. 101). 

Os professores, de um modo geral, de-
monstram conhecimento a respeito do tema, 
ao responderem, por exemplo, que “tem que 
haver participação do aluno. O simples fato 
de utilizar um recurso de apresentação do 
conteúdo não significa que está envolvendo 
o aluno no processo.”

Conclusão
Pensar na tecnologia como metodologia 

ativa é pensar no discente como centro do 
processo de ensino-aprendizagem e no do-
cente como motivador do processo. A refle-
xão dos docentes sobre o uso das tecnolo-
gias como metodologia ativa em sala de aula 
é um momento necessário e fundamental. O 
docente só poderá saber se haverá resultado 
positivo se experimentar após planejar, apli-
car e avaliar os resultados da aplicabilidade. 
Após analisar a pesquisa, percebe-se que o 
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potencial pedagógico destas ferramentas 
motivam a aprendizagem.

Considera-se, portanto, que o uso dos re-
cursos tecnológicos em sala de aula é visí-
vel através da mudança de postura de nosso 
discente. Quando utilizamos um vídeo, um 
aplicativo ou mesmo uma pesquisa na inter-
net, a aula se torna mais atrativa, mas elas 
por si só, não fará a diferença, a diferença 
está na metodologia, nos objetivos traçados 
para alcançar as competências do curso e da 
disciplina.
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Twitter e apoio ao ensino: 
compartilhamento sobre 
organização e mediação de 

informação

Tecnologias como recurso 
didático, aulas virtuais e 
jogos didáticos

Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo

Cibele Araújo Camargo Marques dos Santos
 

O Twitter @indexlds foi criado em 2010 
como ferramenta de apoio às disciplinas de 
Indexação e de Linguagens documentárias. 
A princípio, os tweets eram focados nas ati-
vidades de aula, mas percebeu-se que temas 
sobre organização e mediação da informa-
ção permitiam a convergência da teoria com 
a prática. Com o objetivo de melhorar a ex-
periência dos alunos, procedeu-se a análise 
da literatura sobre o uso do Twitter no ensi-
no superior e em cursos de Biblioteconomia 
e identificação de temas e instituições dos 
compartilhamentos pelo estudo explorató-
rio dos 1279 tweets da timeline, capturados 
pelo NVcapture no navegador. Os arquivos 
gerados foram carregados no NVivo, analisa-
dos por similaridade e visualizados em den-
dogramas que permitiram compreender a 
temática divulgada e mapear instituições da 
área. Observou-se pela literatura que existe 
espaço a ser conquistado para o uso do Twit-
ter no ensino superior em nível internacional, 
no Brasil e principalmente na Bibliotecono-
mia que pode utilizá-lo como instrumento 
de ensino e de trabalho. A ferramenta pode: 
aumentar as oportunidades de independên-
cia no aprendizado, expandir a sala de aula 
e as áreas de interesse e pesquisa dos alu-
nos, atuar como canal de comunicação entre 
educadores e estudantes, desenvolver com-
petências relacionas à comunicação e divul-
gação, colaborar para a educação continu-
ada. Estudos que realizaram pesquisas com 

alunos obtiveram análises positivas sobre a 
ferramenta e as oportunidades de estabele-
cer conexões, e críticas quanto à limitação de 
caracteres, excesso de informação e dificul-
dade de acesso à internet com Wi-Fi gratui-
ta ou a computadores. Foram identificadas 
recomendações a serem implantadas nas 
próximas atividades de uso do Twitter para o 
ensino como: mostrar aos alunos o uso das 
hashtags, criação de hashtags únicas para 
determinados assuntos, investir tempo para 
aprendizagem da ferramenta para os obje-
tivos da sala de aula, incentivar a seleção de 
informações e a postagem pelos alunos.

Palavras-chave: Twitter. Apoio ao Ensino. 
Biblioteconomia

Utilização da Plataforma Moodle 
para avaliação da aprendizagem: 
Metodologia Científica na 
Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo 

(FOUSP)
 Faculdade De Odontologia da 

Universidade de São Paulo
Paulo Roberto da Silva, Márcia Cristina Lopes, 
Lucia Maria S. V. Costa Ramos, Vânia M. B. de 

Oliveira Funaro, Glauci E. Damasio Fidélis, Edgard 
Michel Crosato e Maria Gabriela Haye Biazevic

 

A Disciplina de Metodologia Científica 
(ODS0702) é ministrada durante o primeiro 
ano de estudos dos alunos de graduação, 
tanto no período diurno (85 vagas) quanto 
no período noturno (55 vagas). O objetivo 
deste trabalho é compartilhar a experiência 
de avaliação formal dos alunos utilizando a 
Plataforma Moodle. As avaliações (num to-
tal de duas no semestre) ocorrem por meio 
de um banco de questões alimentado pela 
equipe junto à Plataforma, e os alunos pos-
suem prazo de uma semana para realização 
desse atividade à distância. A equipe alimen-
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ta o sistema com um banco de questões, e 
ao iniciar a avaliação, aleatoriamente, o sis-
tema escolhe 10 questões para o aluno res-
ponder. Assim, é pouco provável que dois 
alunos realizem exatamente a mesma prova, 
ainda que os temas sejam comuns a todos. 
As questões são de múltipla escolha, e após 
a realização da prova por completo, o alu-
no recebe feedback automático com relação 
ao seu desempenho. Na semana seguinte à 
realização da avaliação online, conversamos 
com eles sobre a avaliação, revisando pontos 
polêmicos e auxiliando-os nas dúvidas que 
surgiram. Ao encorajar a realização de ava-
liações à distância, consolidamos o referen-
cial que mostra que os alunos aprendem por 
meio de interações diversas com seus cole-
gas, com livros, com a internet, além do con-
vívio com os tutores. Assim, esses momentos 
de avaliação, independente da forma com 
que ocorrem (cada aluno será protagonista 
de seu modo de realização) são válidos, au-
mentando a autonomia dos alunos e a co-
-responsabilização pelos seus estudos.

Palavras-chave: Aprendizagem. Educação 
a Distância. Avaliação Educacional

O jogo de damas como recurso 
didático para ensino de conceitos 
avançados de programação a 

alunos de engenharia
Escola de Engenharia de Lorena da 

Universidade de São Paulo
Fabiano Fernandes Bargos

 

Um dos desafios do ensino de conceitos 
avançados de programação a alunos de en-
genharia é a identificação de problemas reais 
que possam ser abordados durante o tempo 
de uma aula e levem ao entendimento da real 
necessidade e efetividade da aplicação des-
ses conceitos. A disciplina Computação Apli-
cada a Engenharia, que integra o ciclo básico 

dos cursos de engenharia de Escola de En-
genharia de Lorena (EEL/USP) oferece uma 
introdução a algoritmos e a programação de 
computadores em linguagens de alto nível 
e apresenta um alto índice de reprovações 
e trancamentos. Buscando gerar um maior 
interesse dos alunos, aprimorar a aprendiza-
gem e dar mais dinamismo a aula, foi pro-
posto a seis turmas da disciplina o desafio da 
elaboração de um jogo de damas. O presente 
trabalho tem como objetivo apresentar a ati-
vidade desenvolvida que buscou aprimorar 
a aprendizagem da técnica de modulariza-
ção de programas. Para o desenvolvimento 
da atividade os alunos receberam um con-
junto de funções e um programa principal, 
escritos em MATLAB, que configuram e ini-
cializam um jogo de damas. Inicialmente os 
alunos deveriam examinar as funções e criar 
um fluxograma de funcionamento global do 
programa, além de identificar e caracterizar 
todas as variáveis. Na sequencia, os alunos 
foram convidados a escrever os códigos 
para um jogo real com dois jogadores. Nes-
sa fase deveriam ser programadas todas as 
condições de jogadas válidas e a contagem 
da pontuação de cada jogador. A atividade 
teve boa aceitação por parte dos alunos, que 
apresentaram maior engajamento durante 
a aula, motivados pelo desafio de resolver 
o problema. Em contrapartida, foi observa-
do que alguns poucos alunos, que naquele 
momento ainda apresentavam dificuldades 
com conceitos básicos da disciplina, não se 
dedicaram o suficiente, por considerarem a 
atividade muito avançada.

Palavras-chave: Ensino em Engenharia. Pro-
gramação de Computadores. Modularização
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em atividades educacionais 

por meios audiovisuais
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Universidade de São Paulo
3Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo

Ewout ter Haar1, Gabriel Baesse2, Felipe Venâncio 
Barbosa3 e Renata Lúcia Moreira3

 

O uso de vídeoaulas e outros recursos au-
diovisuais em ambientes virtuais de aprendi-
zagem (AVA) se tornou cada vez mais comum 
nos últimos anos. Hoje, com a popularização 
de tecnologias móveis como celulares com 
câmaras de boa qualidade e acesso à inter-
net, a comunicação audio-visual não é res-
trito a docentes com apoio de uma equipe 
de profissionais na área de tecnologia audio-
visual, mas é possível criar atividades online 
onde alunos enviam vídeos. 

Nesta contribuição relatamos os primei-
ros resultados de uma investigação das tec-
nologias de envio de material audiovisual 
online, suas possibilidades e suas eventuais 
barreiras, técnicas ou outras, que dificultam 
esta dinâmica de aula. Investigamos alunos 
matriculados na disciplina “Língua Brasileira 
de Sinais” da USP, oferecido na modalidade 
online para alunos dos cursos de Licenciatu-
ra da FFLCH, com 500 alunos matriculados 
no 1o semestre de 2017. Uma das atividades 
obrigatórios é o envio por parte dos alunos 
de vídeos mostrando uma produção em Li-
bras. São oferecidos três métodos de envio 
dos vídeos: via Youtube, gravação no pró-
prio navegador usando Webcam ou celular 
(usando um plugin do Moodle) ou o envio 
simples de um arquivo de vídeo. 

Há resistência por parte dos alunos de se 
expor, em particular se usam Youtube para 

enviar seus vídeos? Há barreiras técnicas, de 
falta de equipamento ou habilidade de gra-
vação? Como podemos melhorar o curso, o 
material de apoio e a plataforma online para 
viabilizar a participação de todos neste tipo 
de atividade educacional? Investigamos esta 
problemática por meio de uma pesquisa com 
os alunos no AVA e por meio de observações 
do comportamento dos alunos no AVA. Nos-
sa conclusão é que já é viável desenvolver 
estes tipos de atividade e damos recomen-
dações para instituições que querem imple-
mentar AVAs que permitem o envio de vídeo 
em grande escala.

Palavras-chave: multimídia. AVA. tecnolo-
gia educacional

Material digital interativo 
para auxiliar no estudo e 
aprendizado na área da saúde

1Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo

2Instituto de Geociências da Universidade 
de São Paulo

Carolina Beltrame Del Debbio1 e Jéssica Almino 
de Abreu2

 

O ensino de graduação nas áreas da Saúde 
passam por uma reformulação para que ad-
quiram um formato integrado de transmissão 
de conhecimentos. Dentro desta reformula-
ção, diversos departamentos do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo, como Anatomia, Fisiologia, Biologia 
Celular, Microbiologia, Farmacologia, Imu-
nologia e Parasitologia, se unem em torno 
de um assunto em comum no momento de 
elaborar o conteúdo de cada disciplina. Ape-
sar de ser uma abordagem vantajosa para o 
aprendizado do aluno, também é uma abor-
dagem que exige mais envolvimento dos 
docentes e discentes com a disciplina, assim 
como a quantidade de material a ser estu-
dado se torna aumentada. Além disso, salas 
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de aula podem conter números grandes de 
aluno por turma, chegando até a 120 alunos, 
tornando o ensino individualizado e direcio-
nado do aluno de graduação uma tarefa de-
safiadora. Para isso, elaboramos um material, 
em forma de apostila digital e ebook, para 
auxiliar o estudo destes alunos de gradua-
ção antes e depois das aulas teóricas e prá-
ticas. Incluir mídias digitais neste material, 
como arquivos de áudio, vídeo, animações 
e questões para fixação de conhecimento 
(quiz), tornando esse material mais dinâmico 
e atraente ao aluno. Assim, essa ferramenta 
interativa estará disponível a todos os alu-
nos que quiserem acessar seu conteúdo, de 
forma rápida e interativa, se apresentando 
como grande ferramenta no auxílio aos es-
tudos.

Palavras-chave: Material Digital. PDF inte-
rativo. E-book

Uso da Plataforma Google 
Classroom na Disciplina de 
Bioética e Ética Profissional do 
Curso de Fisioterapia da FMUSP
Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo
Sílvia Maria Amado João e Guilherme Ferreira

 

O emprego de recursos computacionais 
no ensino é uma realidade que tem se inten-
sificado e possibilidades tecnológicas vêm 
sendo incorporadas às práticas de ensino, 
seja como apoio ou no desenvolvimento de 
atividades à distância. A motivação na área 
educacional baseia-se na diversidade e qua-
lidade das interações entre ambos, profes-
sor e aluno, para atingir sucesso no proces-
so de ensino-aprendizado. Este estudo teve 
como objetivo avaliar o uso da plataforma 
Google Classroom como ferramenta que 
subsidia à motivação e prática educacional 
na disciplina de Bioética e Ética Profissio-

nal. A plataforma foi utilizada na disciplina 
Bioética ou Ética Profissional com os estu-
dantes do 3º ano do curso de graduação 
em Fisioterapia da FMUSP. Os estudantes se 
inscreveram na disciplina e tiveram acesso 
a plataforma de ensino utilizando um dis-
positivo móvel ou um computador. Na pla-
taforma foram inseridos materiais didáticos 
de apoio (textos de leitura dirigida, fóruns 
de discussão sobre temas, seleção de víde-
os motivacionais no contexto da Bioética e 
Ética Profissional) e um questionário dirigi-
do sobre a plataforma. Nesse questionário 
foram registrados os fatores que contribu-
íram e motivaram o estudante no uso da 
plataforma de ensino. Dos 25 estudantes 
da disciplina 13 responderam o questioná-
rio de utilização da Plataforma. Observou-
-se uma postura mais ativa dos estudantes 
frente aos temas discutidos em sala de aula 
postando tarefas, videos e pensamentos so-
bre o conteúdo da disciplina. Os estudantes 
utilizaram preferencialmente o computador 
(62,5%) para acessar a plataforma de ensino 
e 37,5% utilizaram dispositivos móveis para 
realizar as leituras e tarefas da disciplina. A 
plataforma facilitou a organização da disci-
plina para 81,3% dos estudantes e facilitou 
o feedback da professora para 93,8%; assim 
como a entrega das atividades (93,8%). O 
Google Classroom facilitou o contato com 
a professora para 81,3% dos estudantes e o 
processo ensino/aprendizagem para 62,5%. 
81,3% dos estudant

Palavras-chave: Google Classroom. ensi-
no. tecnologia
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Uso intensivo de vídeo aulas 
em disciplina de graduação da 

Escola Politécnica da USP
1Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo
2Universidade de Campinas

3Universidade Federal de São Paulo
Reinaldo Rodrigues Rosa1, Giuliano Salcas 

Olguin2, Carmen Lucia Albuquerque de Santana3 
e Antonio Carlos Seabra1

 

O uso de vídeo aulas e ambientes virtu-
ais de aprendizagem para apoio às discipli-
nas presenciais tem aumentado significa-
tivamente nos últimos anos. Este trabalho 
apresenta uma análise de resultados de uso 
de 52 vídeos de 15 minutos desenvolvidos 
para a disciplina obrigatória de Eletrônica I, 
frequentada por 155 alunos de 3º ano do 
curso de Engenharia Elétrica da EPUSP em 
2016. Para a análise foram levantados os 
dados de uso de cada vídeo durante todo 
o 1º semestre de 2016, identificando-se a 
quantidade de horas visualizada por aluno 
e fazendo-se uma comparação com seu de-
sempenho escolar. Adicionalmente, os 88 
alunos preencheram questionário em pa-
pel, com perguntas abertas, onde relataram 
a relevância e a motivação para a utilização 
de vídeos como ferramenta de apoio para o 
processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Video Aulas. Desempe-
nho Acadêmico. 

Serious game e-Baby: uma 
tecnologia educacional de apoio 
aos estudantes para além do 

estilo de aprendizagem
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
2University of British Columbia

3Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Natália Del Angelo Aredes1, Suzanne Hetzel 

Campbell2, José Carlos Amado Martins3, 
Fernanda Santos Nogueira de Góes1 e Luciana 

Mara Monti Fonseca1

 

Introdução
Considerando o panorama da saúde da 

criança no Brasil e no mundo, em meio às al-
tas taxas de mortalidade infantil e neonatal 
ocasionadas pela prematuridade, evidencia-
-se a necessidade de qualificação profissional 
de enfermeiros. Assim, foi desenvolvida uma 
simulação virtual do tipo serious game de-
nominada e-Baby: integridade da pele, cujo 
foco é simular em ambiente virtual e seguro 
a avaliação e o cuidado de enfermagem. No 
processo de ensino-aprendizagem, esta in-
vestigação destaca os estilos de aprendiza-
gem (EA) que são responsáveis pela forma 
preferida de percepção, captação, organi-
zação, processamento e compreensão das 
informações. 

Objetivo
Avaliar se o serious game e-Baby: integri-

dade da pele é mais eficaz para favorecer a 
aprendizagem de estudantes com determi-
nados estilos de aprendizagem. 

Método
Estudo experimental do tipo antes e 

após realizado junto a 25 estudantes de 
enfermagem que utilizaram a tecnologia 
desenvolvida. Os EA foram medidos pelo 
Index of Learning Styles, de Felder e Silver-
man. 
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Resultados
O estudo demostrou que o serious game 

e-Baby: integridade da pele não é mais efi-
ciente para determinados estilos de apren-
dizagem em detrimento de outros, segun-
do teste exato de Fisher, demonstrando sua 
usabilidade para todos (p=0,234 para o es-
tilo de aprendizagem visual, p=0,363 para o 
estilo ativo, p=0,836 para os estilos sequen-
cial e global e p=0,553 para os estilos senso-
rial e intuitivo). Os estudantes que utilizaram 
a tecnologia apresentaram desempenho 
estatisticamente significativo antes e após 
seu uso em associação a um curso no tema 
(p=0,03), segundo teste t de Student. 

Conclusão
A simulação virtual e-Baby: integridade da 

pele é uma inovação tecnológica com gran-
de potencial para uso no curso superior de 
enfermagem, inclusive quando apresenta 
em seu contexto grande número de estu-
dantes e potencial heterogeneidade quanto 
aos estilos de aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologia educacional. 
Estudantes de enfermagem. Simulação vir-
tual

A satisfação de estudantes 
de enfermagem da geração Y 
frente ao serious game e-Baby: 

integridade da pele
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Natália Del Angelo Aredes, Marta Angélica Iossi 

Silva, Fernanda Santos Nogueira de Góes e 
Luciana Mara Monti Fonseca

 

Introdução
Diante do rápido avanço da tecnologia nas 

últimas duas décadas, sobretudo no ramo 
computacional, tem-se discutido o impacto 
da mesma na geração Y em relação à apren-

dizagem. Interessamo-nos pela satisfação 
como motivadora da aprendizagem, inves-
tigando a opinião de estudantes de enfer-
magem quanto ao uso de um serious game 
como apoio de aprendizagem no tema de 
enfermagem neonatal em um curso extra-
curricular. 

Objetivo
Avaliar se o serious game e-Baby: integri-

dade da pele é considerado satisfatório pe-
los estudantes como ferramenta de apoio à 
aprendizagem. 

Método
Estudo qualitativo, análise de conteúdo de 

Bardin, realizado junto a 20 estudantes de 
enfermagem que utilizaram a tecnologia de-
senvolvida em um curso extracurricular. Foi 
aplicado instrumento com 11 itens em esca-
la Likert variando de concordo totalmente a 
discordo totalmente. 

Resultados
Os resultados demonstraram grande sa-

tisfação por parte dos participantes no uso 
do serious game como apoio à aprendiza-
gem (n=19/95% afirmaram ter gostado do 
jogo e que os estimulou a aprender sobre 
o tema, n=17/85% referem interesse em 
acessar outros jogos educativos por ter gos-
tado da experiência, n=16/80% gostariam 
de mais jogos no curso de enfermagem, 
n=18/90% concordam que o feedback de 
acerto e erro é imediato ou muito rápido e 
que o jogo é didático). Poucos concorda-
ram que conseguiram acessar a tecnologia 
sempre que quiseram (n=7/35%), alertan-
do, neste último, para necessidade de su-
porte técnico de tecnologia. Foi pontuada 
pelos estudantes articulação entre teoria e 
prática (seja por meio do feedback infor-
mativo, das imagens e do caso clínico) e 
maior preparo baseado nos problemas do 
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cenário de prática. 

Conclusão
Os achados foram muito positivos no âm-

bito da satisfação dos estudantes frente ao 
e-Baby, corroborando uma tendência global 
de gameficação, caracterizada pela adoção 
de estratégias de jogos para transformar o 
ensino de forma mais engajadora e divertida.

Palavras-chave: Tecnologia educacional. 
Estudantes de enfermagem. Aprendizagem

Contribuição do Serious 
Game e-BABY na Educação 

Permanente de Enfermeiros
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
2Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

3Centro Universitário Claretiano
Luciana Mara Monti Fonseca1, Marisa Rufino 
Ferreira Luizari2, Natália Del Angelo Aredes1, 

Danielle Monteiro Vilela Dias3, Marcela 
D’agostini1 e Aline Natalia Domingues1

 

As tecnologias educacionais, assim como 
os serious games, está ressignificando o pro-
cesso de ensino–aprendizagem em saúde e 
enfermagem, contribuindo por meio de meto-
dologias participativas a mediação da apren-
dizagem de profissionais. Este estudo objetiva 
apresentar o processo de construção do se-
rious game e –Baby e avaliar a satisfação de 
enfermeiros de unidades neonatais no uso do 
e- Baby sobre a termorregulação do recém-
-nascido pré-termo. Para o desenvolvimento 
da tecnologia digital utilizou-se o referencial 
de design participativo (MULLER; HALSWAN-
TER; DAYTON, 1997) com a participação de três 
enfermeiros de unidade neonatal e três técni-
cos de informática. As seis etapas utilizadas 
para a construção da tecnologia digital foram 
propostas por MAGAJEWSKI (2003): na etapa 
de análise realizou-se reuniões com usuários 
para o levantamento das necessidades sobre 

os cuidados de rotinas e avaliação clínica da 
termorregulação do recém-nascido pré-termo. 
Na etapa da concepção foram discutidos os 
conteúdos, cenários e jogabilidade. Na etapa 
do projeto, para organizar os cenários e desen-
volver as sequências de telas, novos conteúdos 
e situações problema, utilizou-se da técnica de 
storyboard e na fase de implementação foram 
realizadas várias avaliações sucessivas até che-
gar ao protótipo final. Na fase de implantação, 
os usuários por meio do storyboard utilizaram 
a tecnologia digital e-Baby. Para atender a fase 
da revisão utilizou-se da técnica de feedba-
ck com a avaliação da satisfação no uso do 
e-Baby pelos enfermeiros. Este estudo permi-
tiu verificar que o serious game e-Baby volta-
do à avaliação clínica da termorregulação do 
recém-nascido pré-termo mostrou-se eficaz 
como ferramenta de intervenção na mediação 
da aprendizagem, despertando interesse, ludi-
cidade e motivação durante as atividades de 
educação permanente de enfermeiros. A tec-
nologia digital apresentou- se com uma pro-
posta inovadora e promissora, contribuindo 
para o desenvolvimento da educação perma-
nente em saúde.

Palavras-chave: Enfermagem Neonatal. 
Tecnologia Educacional. Simulação por Com-
putador.

Oficina Pedagógica “Mobile 
Learning”

Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo

Denise Maria de Almeida, Bárbara Jacqueline 
Peres Barbosa, Elizabete Mitsue Pereira, Jaqueline 

Maria de Sousa Soares, Maria de Fátima 
Nascimento do Amaral, Cláudia Prado, Heloisa 
Helena Ciqueto Peres e Débora Rodrigues Vaz

 

Introdução
A maneira pela qual os estudantes “digi-

tais” aprendem mudou e assim o processo 
de ensinar precisa ser repensado. Inovar os 
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processos educativos por meio do uso de 
dispositivos móveis pode representar um fa-
tor essencial à aprendizagem significativa e 
personalizada. 

Objetivo
Descrever o planejamento, implemen-

tação e avaliação da oficina pedagógica 
“Mobile Learning” que teve como objetivo 
sensibilizar os pós-graduandos para a ado-
ção de práticas educativas voltadas à apren-
dizagem móvel em cursos de graduação. A 
oficina foi desenvolvida na disciplina ENO 
5955 - Inovação no processo educativo na 
era digital do Programa de Pós-graduação 
em Gerenciamento em Enfermagem da Es-
cola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo. 

Método
Relato de experiência. 

Resultados
Na etapa de planejamento foram delinea-

dos os objetivos de aprendizagem, o quadro 
de organização de atividades da oficina, ela-
borados os materiais didáticos, o instrumen-
to de avaliação e realizada a compra de ma-
teriais de papelaria necessários à realização 
das atividades. Na etapa de implementação, 
com carga horária de quatro horas, as ativi-
dades: pesquisa sobre mobile learning, ela-
boração de síntese imagética da pesquisa; 
atividade com Quick Response Code (QRC), 
dinâmica “de casa em casa”; socialização e 
discussão da pesquisa; consulta ao e-book 
“Mobile Learning: nosso caminho pode ser 
o seu” e avaliação da oficina, entre outras, 
foram executadas utilizando-se os disposi-
tivos móveis dos participantes. Participaram 
da oficina 12 pós-graduandos e as coorde-
nadoras da disciplina. A oficina por meio dos 
critérios criatividade, inovação, aplicabilida-
de, ludicidade, colaboração, autoria e auto-

nomia foi bem avaliada pelos participantes. 

Conclusão
A avaliação e comentários dos participan-

tes nos levou a inferir que o objetivo da ofi-
cina foi alcançado. Para as autoras essa vi-
vência contribuiu para melhoria da fluência 
digital e para a compreensão das potenciali-
dades e limitações da aprendizagem móvel.

Palavras-chave: Aprendizagem móvel. Tec-
nologia educacional. Tendências educacionais

Características técnicas e 
sociais dos blogs de dois países 
sobre cuidados com recém-

nascidos prematuros
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
2Universidad de Sevilla

Fernanda Salim Ferreira de Castro1, Manuel 
Ángel Calvo Calvo2, Jéssica David Dias1, Amanda 
de Assunção Lino1, Priscilla Ramos de Queiroz 

Amaral1 e Luciana Mara Monti Fonseca1

 

O blog é um recurso da web 2.0 que con-
siste em um espaço personalizado, onde o 
autor pode publicar em ordem cronológica 
diversos formatos de arquivos, e pode ainda 
receber dos leitores comentários, sugestões e 
críticas em tudo o que foi publicado. A apro-
priação dos blogs como recurso para o ensi-
no significa a adoção de mais um recurso di-
dático-pedagógico que poderá contribuir de 
maneira significativa para a dinamização na 
relação ensino-aprendizagem, tendo em vis-
ta que os blogs têm se tornado instrumentos 
potencialmente eficientes e importantes meios 
de transmissão de informações e de interações 
sociais. Objetivos: conhecer e comparar quais 
são os mais importantes blogs sobre os cuida-
dos com recém-nascidos prematuros, no Brasil 
e na Espanha e analisar suas características téc-
nicas e sociais. Método: estudo descritivo ob-
servacional transversal, desenvolvido em duas 
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fases: a primeira sendo a classificação dos blo-
gs e a segunda, sua avaliação. Foram realizadas 
duas buscas, uma no Google® Brasil e outra 
no Google® Espanha, utilizando os mesmos 
termo e critérios de busca. A descrição dos re-
sultados foi realizada com o uso de frequên-
cias absolutas e porcentagens, para as variáveis 
qualitativas; e médias, desvio padrão e os va-
lores máximos e mínimos da distribuição para 
as variáveis quantitativas. Resultados: foram 
encontrados 4 blogs brasileiros e 6 blogs es-
panhóis sobre cuidados com recém-nascidos 
prematuros, que preenchiam os critérios de 
inclusão. Conclusões: verificou-se que, apesar 
das inúmeras possibilidades proporcionadas 
pelo uso dos blogs como fonte informação e 
comunicação, tais como: construção e leitura 
de textos diversos; aquisição de conhecimen-
to sobre os diversos cuidados com os recém-
-nascidos prematuros; compartilhamento de 
experiências; interação entre famílias, e entre 
famílias e profissionais de saúde, e, principal-
mente, emancipação das famílias no cuidado 
dos prematuros, este recurso não tem sido tão 
explorado e utilizado.

Palavras-chave: Tecnologia educacional. 
Educação em saúde. Neonatologia

O Uso de E-Books para o 
Ensino do Plano de Aula para 
Enfermeiros Licenciados: Um 

Relato de Experiência
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Bruna Domingos dos Santos, Julia Casemiro 

Barioni, Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves, 
Marta Angélica Iossi Silva e Luciane Sá de Andrade

 

A informação digital é uma realidade cada 
vez mais presente nos contextos sociais, assim, 
o uso das tecnologias de informação e comuni-
cação-TIC nas universidades vem se tornando 
indispensável para a formação do graduando, 

especialmente quando este também será edu-
cador, como o enfermeiro licenciado. Os e-books 
podem se tornar importantes recursos digitais 
que auxiliam na formação destes profissionais. 
Este estudo visa relatar a experiência de duas 
monitoras na realização de oficinas do curso 
de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem. 
Trata-se de um estudo descritivo sobre o uso de 
e-book como ferramenta para apresentar pla-
nejamento de ensino/plano de aula para alunos 
do 2º ano do referido curso. O enfermeiro licen-
ciado tem como possibilidade, atuar em ações 
de promoção e educação em saúde na educa-
ção básica e para tal, é imprescindível, apropriar-
-se de aspectos do planejamento de ensino. A 
experiência ocorreu em dois momentos (2016 
e 2017) em que duas oficinas, com duração de 
1h30 cada, foram ministradas. O e-book, ela-
borado por docentes do curso, propicia que o 
aluno se mantenha ativo, podendo explorar e 
buscar por conceitos relevantes. Observamos 
que os i-pads eram familiares para a maioria 
dos alunos e o conteúdo disposto nos e-books, 
bem como a estratégia utilizada, contribuíram 
para a apreensão da atenção e a construção do 
conhecimento dos mesmos. Em avaliação ao fi-
nal da oficina, os alunos afirmaram que o uso 
do e-book foi importante e interessante e que 
gostariam que houvessem mais i-pads, tornan-
do a experiência mais individual. Destacaram 
ainda que o tempo de oficina pode não ter sido 
suficiente para a exploração de todo o material. 
O emprego das TIC em contextos de ensino-
-aprendizagem, como este, tem potencial para 
enriquecer os ambientes de aprendizado. Culti-
var esta prática incentiva a criação e a utilização 
de novas propostas pedagógicas na universida-
de e também na educação básica, consideran-
do as possibilidades de atuação do enfermeiro 
licenciado.

Palavras-chave: Tecnologia de Informação 
e Comunicação. Licenciatura em Enferma-
gem. Ensino
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O Ensino de Lógica Aplicado 
no Ensino Médio por Meio de 

Ferramentas Tecnológicas
Escola de Engenharia de Lorena da 

Universidade de São Paulo
Mara Lúcia Da Silva Farias De Souza Santos, 
Sandra Helena Da Silva Rosa, Marco Antonio 
Carvalho Pereira e Eduardo Ferro Dos Santos

 

Nesse trabalho foi proposto uma aplica-
ção dos conceitos matemáticos, para os alu-
nos do 3º ano do médio, por meio de uma 
educação tecnológica, a placa eletrônica 
chamada Arduíno. Essa atividade foi realiza-
da com alunos na faixa etária de 16 a 17 anos 
de idade, de uma rede de ensino particular 
na cidade de Lorena- SP. A atividade aplicada 
colocou os alunos frente a situações desafia-
dora motivando-os na tomadas de decisões 
e na construção dos conceitos tornando a 
aprendizagem mais significativa. Pode-se 
notar que a falta de interesse dos alunos e a 
dificuldade de aprendizagem foram supera-
das, o que é comprovado nas avaliações de 
seu desempenho escolar.

Palavras-chave: Aprendizagem. educação 
tecnológica. Arduíno
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O uso de ferramentas tecnológicas na Enge-
nharia Química é corriqueiro. Durante sua for-
mação, os alunos convivem com toda a sorte 
de softwares: desde modelagem matemática 
básica e multifísica, a aplicações mais particu-

lares, como estatística, design e simulação, e 
modelagem molecular. Além do conhecimento 
digital, o aluno aprende – normalmente durante 
estágios de pesquisa ou iniciação científica – a 
manipular equipamentos de análises químicas, 
como sistemas de cromatografia e espectro-
fotometria, trazendo para a prática o conheci-
mento teórico adquirido nas aulas de Química 
Analítica. 

O Laboratório de Pesquisa em Processos Oxi-
dativos Avançados (AdOx), parte do Departa-
mento de Engenharia Química da Escola Poli-
técnica, tem contribuído para o treinamento de 
alunos de graduação em equipamentos de aná-
lise química instrumental e em ferramentas de 
modelagem desde sua concepção, no início da 
década de 2000. Atualmente, como consequên-
cia da universalização dos microcontroladores, 
da facilidade de aquisição de materiais eletrô-
nicos em decorrência da abertura de mercados 
de venda internacional de pequena escala, e da 
baixa nos preços induzida pela competitivida-
de online, temos começado a investir na ins-
trumentação “amadora” como ferramenta de 
modernização dos aparatos experimentais tra-
dicionais. Com um custo muito abaixo das fer-
ramentas comerciais, podemos gerar dados de 
precisão elevada com a contrapartida de permi-
tir aos alunos compreenderem a ligação entre 
o hardware, o software a teoria física da análise.

Neste trabalho, reportamos dois exemplos do 
uso de microcontroladores (tipo Arduino Uno) 
em trabalhos com alunos de graduação: con-
trole e acompanhamento da irradiação de um 
reator fotoquímico; e medição e acompanha-
mento das pressões e concentrações de gases 
em um sistema de tratamento de gás por foto-
catálise. Discutimos a montagem do sistema de 
controle e o feedback dos alunos de graduação, 
e possíveis usos em laboratórios de experimen-
tos de Engenharia Química.

Palavras-chave: Engenharia Química. Micro-
controlador. Instrumentação
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O uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação possibilita a inserção de no-
vos recursos no contexto educacional, entre 
eles o uso dos serious games ( jogos sérios 
ou jogos educacionais) para a realização de 
simulações, permitindo aos alunos o desen-
volvimento de novas habilidades dentro de 
um ambiente seguro. Este estudo tem por 
objetivo avaliar um serious game utilizando 
tecnologias digitais sobre segurança do pa-
ciente, para alunos do ensino profissional de 
nível médio e ensino superior em enferma-
gem. Trata-se de uma pesquisa explorató-
ria, não-experimental, metodológica e com 
abordagem quantitativa. O serious game, 
avaliado percorreu até o momento as se-
guintes etapas de desenvolvimento (NOVAK, 
2012): conceito, pré-produção, protótipo, 
produção, fase alfa e avaliação pelo público-
-alvo. Participaram do estudo para avaliação 
do serious game trinta e quatro alunos do 
ensino profissional de nível médio em enfer-
magem e noves alunos do ensino superior 
em enfermagem. O instrumento de coleta de 
dados utilizado foi a escala do EGameFlow 
(FU; SU; YU, 2012), esse método procura criar 
uma escala de satisfação e aprendizagem do 
usuário com o jogo educacional. O serious 
game Cuidando Bem, foi avaliado positiva-
mente em relação a sua interface, conteúdo 
e jogabilidade, destacando-se como uma 
estratégia de amplo potencial para o ensino 
dos protocolos de Segurança do Paciente na 
área de enfermagem. Os resultados obtidos 

das avaliações pelo público-alvo convieram 
para o auxílio de adequações no software, 
com o intuito de disponibilizá-lo futuramen-
te ao público-alvo. Esperamos, por fim, que 
os resultados deste estudo possam contri-
buir no fomento de estratégias educacionais 
inovadoras através do uso dos serious ga-
mes, por meio de simulações digitais media-
das pelo computador, com vista ao ensino 
de segurança do paciente.

Palavras-chave: Segurança do paciente. 
Jogos de vídeo. Tecnologia Educacional
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A Educação Híbrida é uma tendência ino-
vadora e promissora para o Ensino de En-
genharia, pelo ensino-aprendizagem, pela 
sua flexibilidade, pelo seu acesso e ainda 
mais pela otimização de recursos. Ela tem o 
potencial de melhorar e transformar o Ensi-
no de Engenharia, tendo como um de seus 
objetivos a aproximação do conhecimento 
extramuros para dentro da academia, ela 
ajuda a fornecer letramentos digitais para o 
graduando e para o trabalhador global do 
conhecimento. A Educação Híbrida tem sido 
reconhecida internacionalmente. Se por um 
lado a educação convencional sempre fez 
uso de atividades não presenciais como par-
te de seu programa, por outro lado é cada 
vez mais comum a experiência de encontros 
presenciais virtuais em cursos que se deno-
minam a distância. Além disso, com a ajuda 
das Tecnologias de Informação e Comunica-
ção (TIC), as tecnologias interativa sem ati-
vidades virtuais estão conseguindo aumen-
tar as sensações de proximidade interativa e 
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espacial entre professor/aluno, aluno/aluno 
e aluno/conteúdo. A modalidade de Educação 
a Distância (EAD) ocupa atualmente um lugar 
importante no desenvolvimento e expansão da 
Educação. O uso das tecnologias digitais em es-
paços educativos permitiu que a comunicação, 
a interação, o armazenamento e a distribuição 
de conteúdos para o processo educativo, fos-
sem realizados de maneira mais eficiente. Em 
meio à diversidade de mídias e tecnologias na 
atualidade, a Internet Protocol Television (IPTV), 
surge como uma nova proposta, um veículo de 
comunicação e informação interativo que possi-
bilita novas perspectivas para a Educação Híbri-
da a distância. Neste contexto, a IPTV torna-se 
fundamental, pois possibilita através de seu alto 
índice de interatividade e qualidade a entrega 
de conteúdos síncronos e assíncronos e oferece 
uma gama cada vez maior de opções para seus 
usuários. Esta pesquisa está embasada na me-
todologia exploratória tendo no levantamento 
bibliográfico seu primeiro ponto de reflexão. A 
Educação Híbrida associada à IPTV pode pro-
videnciar resultados bastante promissores para 
o aprendizado. Em vista disso, o presente arti-
go tem por objetivo apresentar os benefícios e 
desafios da Educação Híbrida através da IPTV 
no ensino de engenharia, especificamente nes-
ta pesquisa o ensino de engenharia a distância 
via IPTV. Os resultados obtidos por meio dessa 
pesquisa podem auxiliar no desenvolvimento 
de uma proposta de Educação Híbrida para o 
ensino de engenharia à ser usada no serviço de 
IPTV como modelo de EAD no Ensino de Enge-
nharia. A metodologia abrange: revisão de lite-
ratura para definir diretrizes para o uso da IPTV 
na modalidade de Educação Híbrida a distância 
cujo os resultados apontam para novos desafios 
da Educação Híbrida nesta área; e, resultados e 
conclusões que possam revelar uma série de 
atividades de educação Híbrida através da IPTV.

Palavras-chave: Educação Híbrida. IPTV. 
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Este trabalho apresenta o projeto CODI-
FICAÇÃO AOS ESTUDANTES DO ENSINO 
MÉDIO: O PROJETO CODE.ORG NA USP. O 
CODE.ORG na USP é um projeto de extensão 
e cultura, apoiado pela Pró-Reitoria de Gra-
duação, para transmissão de conhecimentos 
de programação de computadores, de forma 
prazeirosa e moderna, aos alunos de ensino 
fundamental e médio, instigando o desejo e 
interesse pela Ciência da Computação. Esse 
interesse pode proporcionar o desejo de 
atuar na área ou mesmo de iniciar uma pre-
paração diferenciada para o mercado profis-
sional do século XXI. Normalmente, os co-
nhecimentos em tecnologia da informação 
são apenas adquiridos pelos que perseguem 
este tema no ensino superior. O code.org é 
um das iniciativas dos EUA para ensinar pro-
gramação de computadores a crianças e jo-
vens, tentando incluir em suas grades curri-
culares o ensino de Ciência da Computação. 
O site code.org suportam os primeiros pas-
sos de programação, por meio de tutoriais e 
exercícios com a linguagem Blockly, a qual 
permite ao aluno “arrastar” e “soltar” blocos 
para escrever os códigos.

Até março, o projeto CODE.ORG na USP 
teve 2 edições com 3 turmas no DCM-FFCLR-
P-USP para alunos do ensino fundamental e 
médio com diferentes idades e perfis. Nas 2 
edições, foram usadas aulas expositivas teó-
ricas e práticas com base no (i) material do 
site code.org, (ii) material preparado pelos 
autores deste artigo, e nas (iii) aulas práticas 
guiadas por tutoriais code.org. Esses tutoriais 
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demonstraram, de forma didática e cativan-
te, uma linguagem de programação em blo-
cos e fundamentaram os conceitos. O con-
teúdo foi programado, seguindo conteúdo 
pré-definido no code.org. As aulas iniciaram, 
a partir dos conceitos mais simples, como 
estruturas de repetição e condicionais, até 
conceitos mais complexos, como funções e 
parâmetros. Os conceitos estavam dispostos 
essencialmente em desafios de resolução de 
problemas que estimulam a lógica.

As aulas teóricas eram apoiadas por slides 
com textos, imagens e vídeos motivacionais. 
Nas aulas, buscou-se adotar métodos didá-
ticos (músicas, analogias e discussões) para 
melhor compreensão por parte dos alunos. 
Nas aulas práticas, conforme os alunos per-
corriam as etapas do curso acelerado, eles 
manipulavam os conceitos básicos da pro-
gramação na prática e executavam as ins-
truções do conjunto de blocos como um 
código de programação para visualizarem o 
resultado ou tentarem encontrar os erros de 
execução.

As divulgações das edições do CODE.ORG 
na USP foram na internet (blog e facebook), 
na Rádio USP e na TV. A 1ª edição teve 257 
inscritos e a 2ª edição, com divulgação ape-
nas na internet e no rádio, teve 63 inscritos. 
Para a seleção, foi requerido o preenchimen-
to de um formulário de inscrição com infor-
mações básicas e a motivação para o curso. 
Foram avaliadas as respostas de motivação e 
a disciplina de maior afinidade. Ao final das 
inscrições em ambas as edições, apenas 91 
alunos foram selecionados, devido a restri-
ções de tempo, espaço e perfil. Observa-se 
que a grande maioria dos estudantes que se 
inscreveram tinha afinidade pela matemá-
tica. Os autores acreditam que esse apreço 
contribuiu para o entendimento dos concei-
tos básicos de programação, uma vez que 
grande parte desses conceitos é apoiada na 
lógica e resolução de problemas matemáti-

cos. 
De 4 a 26/11/16, 1ª edição teve 8 sessões 

de 2’30’’ cada, para um público de 12 a 14 
anos. Dos 40 selecionados, 38 residiam em 
Ribeirão Preto e 2 em Sertãozinho. 55% dos 
alunos estudavam em escolas particulares 
e 45% em públicas. Na 1ª edição, além das 
aulas teóricas e práticas foram empregados 
métodos, como “programar no papel” para 
os alunos elaborarem os códigos sem a pos-
sibilidade de testar nos computadores para 
constatarem o desenvolvimento do apren-
dizado nas aulas. Além do code.org, os alu-
nos tiveram a oportunidade de treinarem 
programação na plataforma scratch.mit.edu, 
sob orientação de colaboradores. Os alunos 
usaram a criatividade para escrever códigos 
para jogos de labirinto, seguindo algumas 
regras, como incluir um ator e percorrer um 
labirinto sem tocar nas paredes até atingir 
o objetivo. As configurações como estilo de 
personagem, cenário e método para criar os 
jogos eram escolhas do aluno.

De 1 a 24/2/17, a 2ª edição consistiu em 4 
sessões de 3h cada, porém com 2 turmas de 
14 a 16 anos. Foram selecionados 18 alunos 
para a turma 1 e 22 para a turma 2. Dos 40 
selecionados, 37 residiam em Ribeirão Preto 
e 3 em Cajuru. Além disso, 61% estudavam 
em escolas particulares e 39% em públicas. 
A 2ª edição contou com aulas teóricas e prá-
ticas similares às da 1ª edição, em termos de 
fundamentos e estruturas de programação, 
mas com aulas mais resumidas, além da ex-
clusão do ambiente Scratch. Foi proposta a 
criação de um jogo, no ambiente code.org 
Estúdio para os alunos experimentarem os 
objetivos e regras similares ao Scratch.

Após algumas aulas, os alunos, anonima-
mente, responderam perguntas sobre as au-
las, o método de ensino e o curso em geral. 
Essas perguntas buscavam verificar a satis-
fação dos alunos. A grande maioria avaliou 
positivamente as aulas e o curso e sinalizou 



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 327

que os conceitos básicos de programação 
foram trabalhados de forma descontraída e 
de fácil.

Na 1ª edição nas aulas de Scratch, foi pos-
sível notar que os jovens foram criativos na 
criação de jogos, explorando funcionalidades 
do ambiente, e tiveram dúvidas que indica-
ram conhecimentos básicos apreendidos. Na 
2ª edição, notou-se que, mesmo com me-
nos horas de curso, os alunos conseguiram 
programar os jogos sem dificuldades. Verifi-
cou-se que os alunos preservaram o interes-
se e a motivação. Alguns alunos mostraram 
curiosidade sobre a área da Ciência da Com-
putação e desejo de aprender. Além disso, a 
grande maioria dos alunos teve comprome-
timento e frequência nas aulas. Por meio de 
contatos com os alunos e das informações 
coletadas, notou-se que a plataforma code.
org e os instrumentos aplicados não apenas 
catalisaram, como instigaram o desejo de 
descobrir soluções lógico-algorítmicas para 
problemas enfrentados.

Palavras-chave: computação para crianças 
e jovens. aprendizado lógico. codificação
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A reconstrução facial é uma técnica foren-
se que busca reproduzir as características fa-
ciais do indivíduo a partir do estudo do crâ-
nio1. O resultado da reconstrução pode ser 
divulgado na mídia, levar ao reconhecimento 
por familiares/amigos e consequentemente 
à identificação. 

Atualmente, existem 2 técnicas 3D de Re-
construção Facial Forense (RFF): manual e 
computadorizada. O objetivo foi avaliar a 
performance da RFF manual realizada por 
113 alunos da graduação, da Disciplina de 
Odontologia Forense da FOUSP, que cursa-
vam o 8º. e 10º. semestre, entre 02 e 06/2016, 
durante três aulas destinadas ao tema. Este 
trabalho foi aprovado pelo CEP – FOUSP - 
Parecer 1.556.060.

Após embasamento teórico (aula expositi-
va, leitura da apostila e vídeo em AVA sobre 
o tema), os alunos foram divididos em onze 
grupos responsáveis por todo o processo de 
RFF. Em laboratório, de posse dos modelos 
de crânio e do material necessário, a RFF foi 
realizada, obedecendo parâmetros nacionais 
quanto a espessuras de tecidos moles da 
face e guias de nariz, boca, orelhas e olhos.

Com essa dinâmica os alunos aplicaram, 
durante 2 aulas práticas de 4 h., os conheci-
mentos adquiridos na sala de aula. Ao final 

da 2ª. aula prática foram realizados os regis-
tros das RFFs de cada grupo através de foto-
grafias frontais, laterais direita e esquerda e 
comparadas entre si.

O trabalho em grupo é uma metodologia 
utilizada no modelo de ensino construtivista, 
pois o conhecimento é alcançado coletiva-
mente2, exercitando o senso de liderança e 
de responsabilidade3.

Referências bibliográficas
1. Tedeschi-Oliveira SV, Melani RF, de Al-

meida NH, de Paiva LA. Facial soft tissue thi-
ckness of Brazilian adults. Forensic Sci Int. 
2009;193(1-3):127.e1-7.

2. Schunk D. H. P. Learning Theories: An 
Educational Perspective. 6ª ed. Boston: Pear-
son, 2011, pp. 229-280.

3. Beaini T.L., Zanin AA, Miranda GE, Flores 
M, Curi JP, Melani RFH. Dinâmica de perícia 
em local de crime na disciplina de Odontolo-
gia Forense da FO-USP. Rev Grad USP. 2016, 
1(1)

Palavras-chave: Antropologia Forense. 
Técnicas de Laboratório Clínico. Metodolo-
gia ativa de ensino

Integração extensão e ensino 
para a formação de discentes 
para a assistência de 
enfermagem do paciente com 

disfunções urinárias
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Anaísa Bianchini, Alessandra Mazzo, Cezar Kayzuka 
Cotta Filho, Samuel Ribeiro dos Santos, Henrique 

da Silva Dias e Carolina Mariottini Bonafim
 

Introdução
Para descaracterizar formas tradicionais de 

aprendizagem deve-se criar momentos de 
experimentação, vivência e reflexão sistemá-
tica. Na enfermagem, é indispensável a exis-
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tência de uma formação prática, teórica e de 
extensão para criação de competências para 
promoção da formação e cuidado integra-
dos. O currículo dos cursos de graduação em 
enfermagem demandam a introdução pre-
coce do aluno em instituições de saúde ou 
na comunidade. As metodologia ativas de 
ensino aprendizagem e a inserção precoce 
do estudante no mundo de trabalho são es-
tratégias que levam o discente a co-respon-
sabilidade pela sua trajetória educacional. 
Dessa forma, torna-se Objetivo: demonstrar 
como um projeto de extensão pode colabo-
rar na formação de enfermeiros. 

Método
Trata-se de um relato de experiência da 

inserção do discente em um Ambulatório 
de Cateterismo Urinário que atende crianças 
e adultos usuários do procedimento de um 
Centro de Reabilitação em hospital universi-
tário do interior de São Paulo, que iniciou suas 
atividades em 2011 e ocorrem semanalmente. 

Resultados
Por meio do trabalho realizado em con-

junto com profissionais do setor no período 
descrito, participaram do projeto 20 orien-
tandos de graduação e de pós graduação 
por meio de consultas de enfermagem, ati-
vidades em grupo, estudos, reuniões com 
equipe multiprofissional e desenvolvimento 
de pesquisas. O número de produções inter-
disciplinares científicas, tecnológicas e artís-
ticas do grupo supera 40 produções. As pro-
duções são oriundas do mundo de trabalho 
e envolvem o aprimoramento das técnicas e 
da assistência aos pacientes. Como resultado 
das ações conjuntas e protocolos discutidos 
foram realizados ainda o treino de todos os 
profissionais enfermeiros da instituição. 

Conclusão
O contato com a realidade desenvolve o 

resgate teórico e prático. Nesse projeto por 

meio pesquisa, extensão e atividades de en-
sino houve o fortalecimento do vínculo com 
o mundo de trabalho e a construção do 
aprendizado de graduandos.
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A disciplina “Seminários de Lazer e Tu-
rismo I: uso público em parques urbanos”, 
do curso de Lazer e Turismo da EACH-USP, 
é oferecida desde o segundo semestre de 
2013. Os objetivos são: a) apresentar aos es-
tudantes as confluências dos estudos sobre 
o uso público em parques com o campo dos 
estudos do lazer; b) proporcionar aos estu-
dantes vivências de campo para subsidiar a 
construção do olhar analítico sobre o uso 
público em parques urbanos; c) estimular 
entre os estudantes a proposição de pro-
gramas de uso público que aliem educação 
ambiental, conservação e lazer. As visitas aos 
parques aconteceram, cronologicamente, 
na cidade de Curitiba/PR em 2013; em 2014 
visitou-se parques da cidade de São Paulo; 
em 2015, houve um trabalho integrado com 
a Fundação de Parques Municipais de Belo 
Horizonte (FPM/BH); em 2016 as aulas ocor-
reram em Sorocaba/SP. As vivências em cam-
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po são desenvolvidas pelos estudantes com 
o uso do roteiro de observação sobre o “uso 
público em parques urbanos”. O objetivo é 
observar, registrar, fotografar, diagnosticar o 
acesso, serviços ambientais, formas de ges-
tão e as práticas de lazer realizadas nessas 
áreas. Outro aspecto importante é o contato 
com os frequentadores mediante entrevis-
tas semiestruturadas e também a integração 
com o poder público local. Observou-se na 
cidade de Sorocaba a integração do poder 
público local com os estudantes universitá-
rios, por meio do acompanhamento do Se-
cretário de Meio Ambiente da cidade e sua 
equipe, que contextualizou o uso dos par-
ques dentro do espaço urbano do município. 
Na fase do prognóstico, ocorre a apresenta-
ção dos relatórios de visita técnica sobre o 
uso público dos parques. A articulação entre 
a gestão pública e os estudantes contribuiu 
para o desenvolvimento do trabalho acadê-
mico, aproximando-os das questões concre-
tas no campo de estudo. Em contrapartida, 
a gestão pública pode participar conjunta-
mente de uma análise crítica sobre o uso dos 
seus equipamentos de lazer, em permanente 
qualificação.

Palavras-chave: Trabalho de Campo. Ensi-
no Superior. Espaços Públicos de Lazer

Satisfazendo e incitando a 
curiosidade científica em 
Laboratório de Química Geral
Instituto de Química de São Carlos da 

Universidade de São Paulo
Artur de Jesus Motheo

 

Os estudantes ingressantes no curso de 
Bacharelado em Química têm, em sua quase 
totalidade, uma coisa em comum: gostar de 
“estudar” no laboratório. Além disso, como 
qualquer jovem nesta faixa etária que ingres-
sa na universidade, tem curiosidade sobre o 

que se faz em pesquisa científica. Assim, as-
sociamos as aulas práticas de treinamento 
laboratorial em duplas ao desenvolvimento 
de projetos em grupos de seis estudantes. 
Esses grupos desenvolveram, com a supervi-
são de diferentes docentes da unidade, pro-
jetos associados à pesquisa científica, como 
levantamento bibliográfico, montagem e 
realização dos experimentos, interpretação 
de resultados, redação de relatório e apre-
sentação de painel em evento aberto à co-
munidade realizado na biblioteca. Os alunos 
fizeram também uma auto-avaliação dos 
membros do grupo, a partir da qual foram 
identificados as diferentes competências em 
cada grupo formado. A avaliação dos estu-
dantes ingressantes em 2016 foi extrema-
mente positiva apesar que confessarem ter 
sido estressante, pois esta foi a primeira tur-
ma a qual foi aplicada essa metodologia e 
eles não tinham parâmetros na qual se base-
arem. Esta mesma metodologia está sendo 
aplicada para a turma de 2017, com a ajuda 
de vários estudantes de 2016, e até o evento 
teremos os resultados relativos à ela. Com os 
resultados desses dois ensaios será propos-
ta uma alteração da ementa da disciplina de 
Laboratório de Química Geral para a inclu-
são dessa vertente de atividade. Os objetivos 
têm sido alcançados com os alunos buscan-
do com maior afinco os professores para a 
realização de estágios de iniciação científica 
e mostrando maior desenvoltura nas dis-
ciplinas práticas dos semestres seguintes 
(constatado pelos colegas responsáveis por 
esses disciplinas). Um objetivo mais amplo 
de longo prazo está sendo buscado que é a 
diminuição de evasão, o qual só poderá ser 
aferido no futuro.

Palavras-chave: química geral. aulas práti-
cas. projetos
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Importância da atividade de 
campo na formação acadêmico-
profissional de graduandos em 
Zootecnia: um estudo de caso 

sobre controle de roedores
1Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo

2Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
Thaís Camilo Corrêa1, Alunos da 37ª Turma de 
Graduação em Zootecnia da FZEA-USP1, Diego 
Leal2, Fábio Daniel Zanquetin2, Simone Maria 

Massami Kitamura Martins2, André Furugen Cesar 
de Andrade2 e Ricardo Luiz Moro de Sousa1

 

A disciplina Biosseguridade e Saúde Ani-
mal é oferecida aos alunos do sexto período 
de Zootecnia da FZEA/USP, tendo por obje-
tivo proporcionar o conhecimento teórico e 
prático sobre princípios básicos do manejo 
higiênico-sanitário aplicado aos sistemas 
de produção animal. Para a capacitação dos 
graduandos em tema de importância na área 
de biosseguridade, aulas práticas sobre con-
trole de roedores foram realizadas no Setor 
de Suinocultura da FMVZ, Campus Fernan-
do Costa - USP, possibilitando aprendizado 
ativo aos discentes envolvidos. Na primeira 
visita, o docente responsável pela discipli-
na e a estagiária PAE forneceram o suporte 
para que avaliassem o nível de infestação 
do local. Sinais característicos da presença 
de roedores foram observados como gran-
de quantidade de fezes, forte odor de urina 
de roedores, rastros de gordura, presença de 
sacos de ração furados e grande número de 
tocas escavadas no solo. Os estudantes tam-
bém realizaram a identificação das espécies 
a partir do formato das fezes encontradas e 
do relato, pelos funcionários do setor, sobre 
os hábitos observados dos roedores. Na se-
quência, foram treinados na implementação 
das medidas de controle discutidas em sala, 
destacando-se a importância e uso adequa-

do dos equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI), a escolha do melhor método de 
iscagem, a seleção dos pontos de iscagem 
e colocação adequada dos porta-iscas. Uma 
semana após, os alunos puderam confirmar 
a identificação inicial das espécies a partir de 
roedores mortos, além revisarem os pontos 
de iscagem e o tipo de isca mais consumida, 
permitindo-se ampla discussão sobre a efi-
cácia ou não das medidas implementadas. 
Nesse contexto, a atividade de campo desen-
volvida, com o envolvimento direto dos gra-
duandos, ressalta a importância da vivência 
prática no processo de ensino-aprendizagem, 
complementando os fundamentos teóricos 
discutidos em sala, trazendo incrementos 
substanciais à capacitação do aluno para a re-
alidade profissional na área de Zootecnia.

Palavras-chave: Aprendizado ativo. Aula 
prática. Teórico-prático

Aplicando PBL no Laboratório 
de Sistemas Digitais do curso 
de Engenharia de Computação

Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo

Maximiliam Luppe e Kollins Gabriel Lima
 

Uma reclamação recorrente dos alunos de 
Engenharia de Computação, da Escola de En-
genharia de São Carlos, é a falta de aulas prá-
ticas no curso e ao formato destas, que muitas 
vezes se limitam a reproduzir o conteúdo visto 
em teoria. Por este motivo, uma das turmas de 
Laboratório de Sistemas Digitais, disciplina de 4° 
período, foi submetida ao método de Aprendi-
zagem Baseada em Problemas na tentativa de 
tornar as aulas práticas mais abrangentes e in-
teressantes para o aluno. A ideia foi aplicar con-
ceitos de Sistemas Digitais para a construção de 
módulos de um processador MIPS, componen-
te também estudado em outras disciplinas, tais 
como Arquitetura e Organização de Computa-
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dores. Dessa forma, os alunos utilizaram conhe-
cimentos em lógica combinacional para a cons-
trução de uma ULA, lógica sequencial para a 
construção de um banco de registradores e, por 
fim, máquinas de estados finitos, unindo lógica 
combinacional e sequencial para a construção 
de uma unidade de controle. Os alunos tiveram 
a liberdade de escolher a forma de implemen-
tação de cada componente e puderam testá-los 
em simuladores e kits didáticos de dispositivos 
reconfiguráveis. Ao final do semestre foi feita a 
integração destes componentes em uma plata-
forma de testes, desenvolvida para fornecer o 
suporte necessário para testar o processador 
completo por meio da inclusão dos diferentes 
módulos que foram criados. O feedback dos 
alunos para este experimento mostrou que, 
apesar das dificuldades, este método foi moti-
vador e os ajudou a entender como conheci-
mentos de diferentes disciplinas se interligam. 
Os alunos que participaram deste experimento 
serão agora monitorados em disciplinas que fa-
zem uso do conteúdo visto em laboratório para 
que se possa comparar o desempenho destes 
com os demais alunos. Para as próximas turmas, 
novos roteiros de práticas estão sendo elabo-
rados para tornar as especificações mais claras 
e novas funcionalidades estão sendo incorpora-
das na plataforma de teste.

Palavras-chave: PBL. Sistemas Digitais. MIPS

Adequação e estruturação de 
aulas práticas aplicadas aos cursos 
de Engenharia de Alimentos e 

Engenharia de Biossistemas
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo

Manuela Alves, Carla Alves Monaco Lourenço e 
Fernanda Maria Vanin

 

O desenvolvimento de habilidades práticas 
é essencial à boa formação de engenheiros. 
Dessa forma, é intrínseco que a estruturação 

de aulas práticas deve ser feita de forma a 
promover um melhor entendimento das au-
las teóricas, levando os alunos a refletir sobre 
conceitos e desenvolvendo dessa forma o 
senso crítico. Com este objetivo, está sendo 
desenvolvida uma apostila de aulas práticas 
complementar às disciplinas relacionadas ao 
processamento e tecnologias de panifica-
ção, e grãos e sementes, baseadas na me-
todologia de ensino PBL, ou seja, “problem 
based learning”. As disciplinas contempladas 
pelo projeto são Tecnologia de Alimentos 
– ZEA0567”, “Tecnologia de Secagem e Ar-
mazenamento de Grãos – ZEA1059”, “Instru-
mentação em Engenharia de Biossistemas 
– ZEB1068” e “Pós-colheita de produtos de 
origem vegetal – ZEA1085”. Essas discipli-
nas são importantes na formação profissio-
nalizante de engenheiros de alimentos e de 
engenheiros de biossistemas, tendo em vista 
o projeto pedagógico dos respectivos cur-
sos, e são ministradas no campus da FZEA. A 
apostila está em fase de desenvolvimento e 
deverá contar aulas práticas que estimulem 
os alunos a amplificar a capacidade de tra-
balhar em grupos ou individualmente quan-
do necessário. Até o momento, a apostila de 
aulas práticas compreende Análise do teor 
de glúten, Colorimetria, Análise de fenólicos, 
Análise de fibra alimentar, “Back extrusion”, 
Extensibilidade e Fermentação. As análises 
propostas trazem as amostras, ingredientes, 
reagente, materiais e equipamentos e proce-
dimentos utilizados, com explicações passo-
-a-passo. Além disso, as apostilas antecipam 
problemas que os alunos podem enfrentar 
durante as práticas e propõe maneiras de re-
solvê-los.

Palavras-chave: habilidades práticas. sen-
so crítico. resolução de problemas
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Sala Referência para Estudos 
Pedagógicos -SAREP

Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo

Márcia Regina Cordeiro Bavaresco
 

SAREP é uma sala referência para estu-
dos pedagógicos que foi implantada como 
projeto inovador no Curso de Pedagogia do 
Instituto Cenecista Fayal de Ensino Superior 
(IFES/SC). A sala foi idealizada com três es-
paços planejados e interligados entre si, a 
saber: I) Espaço da Formação possui áreas 
de trabalho destinadas para estudo, pesqui-
sa e registro das atividades propostas pelos 
docentes como Biblioteca Especializada com 
acervo específico para o Curso como revistas 
científicas, livros didáticos, Legislação Educa-
cional, teses e dissertações; Área Multimídia 
disponibiliza os instrumentos necessários 
para os trabalhos de campo como filmado-
ra, câmera digital, gravador e recursos para 
a pesquisa com acesso a computadores e 
internet, TV, Datashow. Também conta com 
acervo de filmes e documentários utilizados 
nas disciplinas para pesquisar, assistir, pro-
duzir e documentar; Memorial é o espaço 
para documentar resultados de invenções 
projetadas pelas acadêmicas, documentar 
as visitas técnicas e as atividades produzidas 
na área multimídia. II) Espaço das Vivências 
contém duas áreas, a de produção com uma 
mesa para planejamento e desenvolvimento 
de ideias e a área do movimento localizada 
na área central da sala, com um tapete e pu-
ffs para estudos de grupo. Há um espelho 
nos fundos da sala para aquelas atividades 
que envolvem grandes movimentos. III) Es-
paço para Estudos da Infância para aplicar 
as invenções que foram produzidas no es-
paço das vivências e que são testadas junto 
as crianças da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental. As acadêmicas podem proje-
tar diferentes espaços para ser oferecidos às 

crianças, planejando primeiro nesse espaço, 
para estudo, análise e observação e replica-
bilidade nas escolas. Os espaços projetados 
para crianças permanecem para demonstra-
ção durante um período em que estiver em 
estudo e posteriormente são fotografadas e/
ou filmadas para fazer parte do Memorial, 
servindo como referência para novos acadê-
micos e acadêmicas do Curso de Pedagogia.

Palavras-chave: Sala-Referência. Curso de 
Pedagogia. Estudos Pedagógicos

O Laboratório no Curso de 
Direito da FDRP-USP: A Busca 
da Noção de Direito pela 

Experiência e Observação
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Caio Gracco Pinheiro Dias, Fabiana Cristina Severi, 
Camilo Zufelato, Nuno Manoel Morgadinho dos 

Santos Coelho, Paulo Eduardo Alves da Silva, Deíse 
Camargo Maito e Jesus Pacheco Simões

 

Trata-se de relato de experiência do ofe-
recimento da disciplina “Laboratório” na 
FDRP-USP. Trata-se de disciplina obrigatória 
introduzida pelo novo Projeto Político Peda-
gógico, vigente a partir de 2017, que obje-
tiva constituir um espaço de articulação in-
terdisciplinar entre teoria e prática, por meio 
de atividades que abranjam as dimensões 
do ensino, da pesquisa e da extensão. Nes-
te semestre, o planejamento do curso prevê 
desenvolver atividades que favoreçam (1) a 
compreensão e aplicação dos princípios da 
investigação científica nos espaços de ensi-
no/sala de aula e (2) uma articulação entre a 
reflexão teórica e a prática jurídicas. Visa tam-
bém contribuir no processo de adaptação 
dos/das estudantes (ingressantes da Turma 
de 2017), minimizando as possíveis dificulda-
des e apreensões quanto à forma de estudar, 
de realizar leitura de trabalhos acadêmicos e 
técnicos, de produzir trabalhos acadêmicos e 
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de problematizar cientificamente o fenôme-
no jurídico. Para isso, propõe apresentar, por 
meio de vivências e práticas, noções gerais 
sobre direito, sistema de justiça, separação 
entre os poderes, processo judicial, processo 
legislativo, conflitos sociais, conflito jurídico, 
direitos humanos, pesquisa empírica em di-
reito e pluralismo jurídico. As atividades se 
organizam em 3 eixos principais: a) visitas 
técnicas; b) oficina de leitura e metodologia 
e c) estudos teóricos e práticas culturais. O 
tema integrador das ações previstas em cada 
um desses eixos será a pergunta “o que é 
direito?”. As vivências, leituras, visitas, deba-
tes, produções textuais buscarão favorecer 
a compreensão crítica e interdisciplinar so-
bre o direito, em articulação com conceitos 
como: acesso à justiça, desigualdades, discri-
minação, diferença, identidade, diversidade e 
pluralismo. Dos/das discentes se espera que, 
a partir dessas atividades, elaborem um pro-
duto final que responda de alguma forma a 
pergunta-guia, ou problematize a tentativa 
de se compreender o que seja o direito.

Palavras-chave: Ensino do Direito. Labora-
tório. Pesquisa de Campo

Conforto Térmico em Salas 
de Aula no Brasil: Análise 

Experimental e Numérica
Universidade Paulista

Clelia Mendonca de Moraes 
 

O tema abordado nesse artigo tem relação 
com o uso de simulação computacional em 
sala de aula no ensino de graduação no cur-
so de Arquitetura e Urbanismo, em especial 
as disciplinas que leciono e a pesquisa de-
senvolvida durante o doutorado com orien-
tação do Professor Kamal A.R.Ismail (Uni-
camp) e Professor Olesen Bjarne (Technical 
University of Denmark). Durante o doutora-
do foi desenvolvido pesquisa sobre a quali-

dade da sala de aula como determinada pelo 
projeto da edificação. Esse, por sua vez, exer-
ce uma forte influência sobre as condições 
térmicas do aluno em aula. A relevância de 
formularem-se normas e padrões específicos 
para esse tipo de ambiente que considere as 
suas particularidades é discutida em países 
como Dinamarca, Finlândia, Holanda, Suíça, 
Estados Unidos entre outros. No Brasil, como 
avaliação pós-ocupação. Com base neste 
conceitos buscou-se elaborar uma metodo-
logia de ensino para as aulas de simulação 
computacional de Informática Aplicada com 
o software AutoCad e Revit e os mesmos 
alunos, posteriormente assistiram ao curso 
de Sustentabilidade onde verificaram como 
a linguagem computacional pode auxiliar 
aos estudos de conforto térmico com o in-
tuito de reduzir o consumo de energia. Des-
te modo, o artigo visa analisar como pode 
ser trabalhado pedagogicamente o uso de 
simulação computacional utilizado nas aulas 
do laboratório de informática, e posterior-
mente associados aos ensinos sobre susten-
tabilidade onde verifica-se novas fontes de 
energia em edificações, para obter uma aula 
mais produtiva, mais crítica, que apresenta 
uma sequência didática para obter melhor 
reflexões sobre a temática aplicada pelos 
professores e verificar as ligações entre as 
disciplinas de simulação computacional as-
sociadas as aplicações em conforto térmico. 
Também observamos a metodologia aplica-
da frente ao desafio de inserir a tecnologia 
como mediadora de um conhecimento téc-
nico científico tendo como aplicação pratica 
a sala de aula.

Palavras-chave: Sala de aula. simulacao 
computacional e experimental. sustentabili-
dade
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Forma e movimento – O ensino 
do aparelho locomotor

Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo

Michele Schultz
 

O estudo do aparelho locomotor abrange 
a osteologia, a artrologia e a miologia. Tradi-
cionalmente, utiliza-se estratégias mnemô-
nicas para que as/os estudantes aprendam 
os nomes das estruturas que compõem os 
sistemas ósseo, articular e muscular e, pos-
teriormente, discute-se a função. Ou seja, 
os projetos político-pedagógicos dos cur-
sos da área da Saúde, em geral, apresen-
tam um conjunto de conceitos, chamados 
básicos, para depois chegar aos conteúdos 
do eixo profissionalizante. Considerando o 
entendimento de que os processos de en-
sino-aprendizagem devem levar em conta 
aspectos motivacionais que garantam signi-
ficação, tem-se utilizado na disciplina Fun-
damentos Biológicos da Atividade Física do 
curso de Educação Física e Saúde da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades da Univer-
sidade de São Paulo uma sequência que in-
verte o proposto na maioria dos programas 
dos cursos. Ao invés de se iniciar o conteúdo 
com os nomes das estruturas, demonstra-
-se às/aos estudantes a função, nesse caso, 
o movimento, objeto de estudo e trabalho 
das/os profissionais de Educação Física. Tal 
estratégia implica numa reunião entre a ex-
periência das/os estudantes e os conceitos 
de várias disciplinas, tais como, cinesiologia, 
anatomia e fisiologia. São oferecidas estraté-
gias em que as/os estudantes são provoca-
das/os a observar e vivenciar situações que 
envolvam movimentos e, a partir das experi-
ências, discute-se os aspectos morfológicos 
e funcionais do aparelho locomotor. A ideia 
central é que a vivência permite um grau de 
aprendizado cognitivamente mais amplo. 
Ao vivenciar os movimentos propostos, a/o 

estudante passa a ter consciência da ação, 
aspecto fundamental para profissionais que 
terão o movimento como ferramenta de tra-
balho. Tal conscientização é essencial para o 
aprendizado das estruturas e, principalmen-
te, para o cuidado de pacientes ou clientes 
que buscam a atividade física para a saúde.

Palavras-chave: educação física. anatomia. 
movimento

Experiências inovadoras 
utilizando o Laboratório de 
Aprendizagem Clínico-Prático 
(ELAP) para aproximar 
saberes e contribuir para a 

formação acadêmica
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo
Samantha Caesar de Andrade, Viviane Laudelino 

Vieira, Flávia Horta Hungria, Tauana Marsola, Sonia 
Volpi Guimarães Brolio, Paulo Rogério Gallo e Ana 

Maria Cervato-Mancuso
 

Objetivo
Partilhar experiências inovadoras utilizan-

do o Laboratório de Aprendizagem Clínico-
-Prático (ELAP) e as tecnologias digitais no 
ensino da graduação. 

Descrição
O ELAP, da Faculdade de Saúde Pública da 

USP, vem sendo utilizado pelo Centro de Re-
ferência para a Prevenção e Controle de Do-
enças Associadas à Nutrição, CRNutri, como 
local estratégico para o desenvolvimento de 
grupos educativos. 

Metodologia
O CRNutri atua no Centro de Saúde Escola 

Geraldo de Paula Souza e recebe alunos de 
graduação em Nutrição da USP por meio de 
estágios obrigatórios, onde realizam atendi-
mentos individualizados e são facilitadores 
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de um grupo inovador de nutrição sob a 
perspectiva da autonomia em saúde. Os alu-
nos participam, quinzenalmente, de reuniões 
com a equipe da Saúde Mental para discutir 
casos e acompanhar intervenções. Em 2016, 
um grupo de sensibilização foi criado para 
investigar fatores emocionais que podem 
ter relação com dificuldades de mudanças 
já trabalhadas no atendimento nutricional. 
O grupo foi conduzido por duas psicólogas, 
sendo 5 encontros de 1h30 cada, com 5 usu-
ários, utilizando o ELAP com videoconferên-
cia simultânea. 

Resultados
Por meio da videoconferência, 2 nutricio-

nistas, 4 graduandos em nutrição, 1 psicólo-
go, 1 residente de psicologia, 2 aprimorandos 
em Nutrição e 2 da psicologia acompanha-
ram o grupo. Após cada encontro, a equipe 
se reunia, por 30 minutos, para debater im-
pressões, dificuldades e encaminhamentos. 
Essa experiência possibilitou a inclusão dos 
alunos em discussões multiprofissionais sem 
estar presentes no grupo, preservando um 
ambiente mais acolhedor para os participan-
tes. A gravação dos encontros favoreceu o 
treinamento de estagiários, além de possi-
bilitar a utilização deste recurso educacional 
em sala de aula. 

Conclusões
A incorporação do ELAP e a utilização da 

videoconferência propiciou momentos de 
discussão multiprofissional aproximando sa-
beres e práticas, contribuindo para a forma-
ção acadêmica e possibilitando a educação 
continuada.

Palavras-chave: tecnologia educacional. 
materiais de ensino. educação

“Diário de Reflexão” online: 
Instrumento de auxílio à 

prática reflexiva
Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo
Deborah Viviane Ferrari, Giédre Berretin Felix, 
Dagma Venturini M. Abramidades e Simone 

Aparecida Lopes Herrera
 

A formação do profissional na área da saú-
de demanda domínio de habilidades clínicas 
fundamentais. A proficiência nestas habili-
dades depende do aprendizado adequado 
e prática reiterada, razão pela qual o gradu-
ando deve estar em contato com a realidade 
das práticas o mais precocemente possível 
em sua formação, sendo levados a resolver 
problemas em situações que caracterizam 
o conceito de “aprender fazendo” (Abreu, 
2008). 

A prática reflexiva baseia-se nesta premis-
sa de que a experiência é uma das principais 
formas de aprendizado e na proposição de 
que a reflexão é uma estratégia que maxi-
miza o aprendizado a partir da experiência. 
Esta prática fundamenta-se em três idéias 
centrais (Schön, 1978): reflexão-na-ação: 
ocorre durante a prática; reflexão sobre-a-a-
ção: ocorre após a prática - a ação é revista 
e analisada e o pensamento é reformulado 
e reflexão-sobre-a reflexão-na-ação: refletir 
sobre o que ocorreu, o fato observado, sig-
nificados atribuídos.

Fatores como a disponibilidade de tempo, 
suporte do ambiente, feedback e mentoria 
facilitam a inclusão da prática reflexiva na 
educação de profissionais de saúde. 

Este trabalho descreve a utilização do “Di-
ário de Reflexão” como estratégia facilitado-
ra para a prática reflexiva na Disciplina “Clí-
nica dos Dispositivos Eletronicos Aplicados 
à Surdez. O “Diário” foi disponibilizado no 
LMS Moodle. Ao final de cada atendimen-
to clínico os discentes dispunham de um 
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tempo para a reflexão e resposta às ques-
tões: o que ocorreu na sessão; situações de 
sucesso e situações de insucesso na sessão, 
o que poderia ser feito diferente no próximo 
atendimento. Apenas o aluno e supervisor 
tinham acesso a este conteúdo. O supervi-
sor realizava comentários ao longo do texto 
do aluno, visando a ampliação da reflexão. 
A análise qualitativa das produções sugeriu 
que o Diário auxiliou na instrumentalização 
da prática reflexiva, no desenvolvimento da 
consciência crítica e auto-conhecimento dos 
alunos. A conveniência do formato online foi 
ressaltada.

Palavras-chave: Ensino. Audiologia. Reflexão

Uso de cães abrigados 
como ferramenta didática 
das práticas de Análise do 

Comportamento
Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo
Miriam Garcia Mijares

 

Desde 2009 tem havido crescente interes-
se nos cursos de graduação em substituir 
o uso de ratos nas aulas de laboratório. Na 
psicologia, o método mais utilizado são os 
ratos virtuais. A despeito de existirem dados 
que apoiam a viabilidade desse método, não 
poucos autores o questionam, e argumentam 
que emulações são insuficientes para ensinar 
conteúdos que só podem ser observados em 
organismos vivos. Em 2014 o IPUSP estabele-
ceu uma colaboração com o abrigo para cães 
da Prefeitura da USP – Campus Central, com o 
objetivo de ensinar os alunos do curso de Psi-
cologia a treinar alguns comportamentos em 
cães, como parte prática da disciplina obri-
gatória “Análise Experimental De Compor-
tamento I: Princípios Básicos. Assim, os prin-
cípios ensinados no laboratório com ratos, 
também são ensinados nos exercícios com os 

cães. Os repertórios que são treinados para os 
cães incluem comportamentos fundamentais 
para a boa interação entre humanos e cães. 
Assim, pretende-se que, além do benefício 
educativo para os alunos, as práticas tenham 
um impacto positivo na relação do cão com a 
comunidade, e também aumentem as chan-
ces do cão ser adotado. Desde 2015 duas tur-
mas já cursaram a disciplina com a opção das 
práticas com cães. Para estudar a adequação 
desta estratégia de ensino, duas alunas de 
graduação , Nicole M Shimabukuro e Bruna 
F Sym desenvolveram dois projetos de Inicia-
ção Científica. Um deles compara desempe-
nho e auto relatos (avaliação do conhecimen-
to adquirido e da utilidade da prática) dos 
alunos que optaram por assistir às atividades 
de laboratório com ratos, com os que opta-
ram por participar das atividades com os cães; 
o outro avalia o impacto das práticas sobre 
o bem-estar dos cães, especificamente sobre 
mudanças na sua relação com humano e nas 
chances de adoção. Os dados analisados indi-
cam que aprender a treinar cães é uma estra-
tégia adequada e promissória para o ensino 
de Análise Experimental do Comportamento.

Palavras-chave: Práticas. Análise do Com-
portamento. Cães

Recursos Integrativos nas 
Aulas Práticas de Anatomia 

do Sistema Digestório/ICB
1Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo
2Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo
Patricia Castelucci1, Francisco Collet2 e Chao Lung 

Wen2

 

A disciplina de Anatomia do Sistema Di-
gestório do ICB, que pertence a Unidade Cur-
ricular 8 (Sistema Digestório/ Nutricional), é 
oferecida aos alunos da FMUSP. Nesta houve 
integração do ensino nas aulas práticas com 
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dissecção de órgãos do sistema digestório 
com videoconferência com o Serviço de Ve-
rificação de Óbitos da Capital (SVOC), loca-
lizado na FMUSP, com transmissão de uma 
autópsia, em tempo real com demonstração 
prática de anatomia topográfica e espacial 
dos órgãos do abdômen e das vias de acesso 
para cirurgia de apendicite. Além disso, fo-
ram criadas estruturas anatômicas baseadas 
no Projeto Homem virtual usando impres-
soras 3D de filamento de plásticos e resina 
fotossensível a UV, representando os órgãos 
do trato digestório a serem estudados. Na 
plataforma MedUSP Digital, foram inseridas 
as aulas téoricas, roteiros de estudo e vídeos 
sobre o sistema digestório (feitos nas aulas 
práticas) e a biologia celular, além de terem 
disponíveis ferramentas para o ensino inte-
grado e participativo, como votador de per-
guntas recorrentes, fórum de debates e salas 
digitais para web conferência. Esta contextu-
alização é resultado do projeto Laboratório 
de Aprendizagem de Anatomia Integrada à 
Clínica (LAAIC), desenvolvido pelo Depar-
tamento de Anatomia do ICB, em conjunto 
com a DTM/FMUSP, e aprovado pelo Pró-I-
novalab 2011 (Programa Pró-Inovação no 
Ensino Prático de Graduação) da Pró-reito-
ria de graduação da USP, o qual financia a 
criação e manutenção de laboratórios que 
consolidem o conhecimento teórico apren-
dido na sala de aula e que produzam novos 
conhecimentos. A infraestrutura necessária 
para a videoconferência foi custeada pelo 
programa.

Palavras-chave: anatomia humana. video 
conferencia. aula prática

Incertezas e ruído em medidas 
com analogia a circuito 

bateria-resistor
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
George Cunha Cardoso e Gabriel Lucas Andrade de 

Sousa
 

O aprendizado e desenvolvimento de intui-
ção sobre incertezas em medidas experimentais 
é um ponto problemático no laboratório de en-
sino de física. Para amenizar esse problema, uti-
lizamos um simples circuito bateria-resistor para 
mostrar a plausibilidade e derivar os conceitos 
de variância e desvio padrão de medidas. O cir-
cuito permite também uma analogia simples 
onde a variância pode ser vista como a potência 
média do ruído sonoro, quando o resistor é um 
alto-falante. Derivamos ainda, usando o circui-
to e matemática muito simples, as expressões 
para soma de incertezas. Finalmente, utilizamos 
a oportunidade para observar que além da va-
riância ou desvio padrão, o conhecimento da 
distribuição de probabilidades ou histograma 
da medida é necessário para comparar o va-
lor medido com um outro valor. Discutiremos 
como essa metodologia de ensino-aprendiza-
do muda a concepção e percepção de utilidade 
do uso de incerteza por parte dos estudantes.

Palavras-chave: Analogias no ensino de fí-
sica. Incertezas experimentais. Variância

Possibilidades turísticas no 
meio rural: O caso do distrito 

de Tupi, Piracicaba, SP
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo
Odaléia T M M Queiroz, Lucas Infante Cagale, 

Márcio Rezende Ribeiro Soares e Rebeca Cristine 
Ferreira da Silva

 

O trabalho de campo é um importante 
procedimento metodológico para o estudo 
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em diversas áreas, principalmente aquelas con-
cernentes à relação entre a sociedade e a natu-
reza. É uma ferramenta fundamental para que 
o aluno possa verificar a teoria vista em sala de 
aula, constatando as informações, descobrindo 
possibilidades de intervenção na realidade. O 
objetivo desta exposição é mencionar os resul-
tados preliminares de pesquisa sobre as possibi-
lidades de implantação de atividade turística no 
meio rural de Piracicaba, SP, em pequena pro-
priedade no distrito de Tupi. A área localiza-se às 
margens do Ribeirão Tijuco Preto (afluente do 
rio Piracicaba), a 18 Km do centro de Piracicaba. 
Tem cultivo de mirtilo (blueberry) americano, de 
grande valor agregado. O proprietário da área é 
engenheiro agrônomo e para incrementar sua 
renda procurou nossa ajuda especializada em 
Gestão Turística de ambientes naturais da Esalq, 
para a implantação da atividade em sua chácara. 
A propriedade tem possibilidades de multifun-
cionalidade, isto é, mesmo tento como principal 
atividade a agricultura, possui atrativos: Ribei-
rão, pequeno lago, mata ciliar razoavelmente 
conservada, presença de grande variedade de 
pássaros e outros pequenos animais, caracterís-
ticas inventariadas em trabalho de campo rea-
lizado pelos alunos do GAER (Grupo de articu-
lação e extensão Marechal Rondon) - mês de 
março passado. O Grupo aproxima a Escola das 
comunidades com ações extensionistas, articu-
lando atividades com outros grupos da ESALQ 
. Além disso, o GAER estimula o universitário a 
produzir projetos de ação coletivos, retornando 
à comunidade local o conhecimento produzido 
pelo investimento da sociedade paulista à USP. 
A pesquisa visa elaborar projeto de implantação 
de turismo pedagógico em espaço rural. Foram 
realizadas visitas à área de estudo, obedecendo 
roteiro de observação e levantamento pré es-
tabelecido em sala de aula, com orientação da 
professora e por meio de leituras. Realizada fil-
magem pela TVUSP.

Palavras-chave: Multifuncionalidade. Ex-
tensão Universitária. turismo rural

Competição Aplicação da Teoria 
na Prática em Tempo Real

Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo

Liliam Sanchez Carrete
 

O trabalho consiste na aplicação prática 
da teoria vista em sala de aula ao longo do 
semestre letivo sob a tutoria de profissionais 
da área de conhecimento de uma empresa. 
O trabalho é aplicado na disciplina eletiva 
de Avaliação de Empresas do Departamen-
to de Administração da FEA ministrada uma 
vez por ano. A aplicação prática envolve o 
desenvolvimento de um relatório de reco-
mendação de investimento de uma empresa 
de capital aberto, listada na BMF&BOVESPA 
pelos alunos de graduação organizados em 
equipes de 5 a 7 alunos que se encontram 
com seus respectivos tutores para receber 
orientação para aplicação na prática da teo-
ria vista em sala de aula. 

O trabalho é finalizado com a entrega do 
relatório de avaliação da empresa e a apre-
sentação dos alunos à comissão julgadora 
composta por três executivos da Empresa 
parceira da FEA que avaliam tanto o traba-
lho escrito quanto a apresentação oral. São 
classificados 1o, 2o e 3o colocados, sendo 
que a empresa realiza a premiação, exclusi-
vamente, para o 1o colocado. Nos últimos 
quatro anos, a empresa ofereceu um I-PAD 
para cada membro da equipe vencedora e 
ofereceu um coquetel com o presidente da 
empresa parceira, no qual os alunos têm a 
oportunidade de conversar com o presiden-
te e esclarecer suas dúvidas sobre as carrei-
ras, nas quais, o conhecimento de avaliação 
de empresas é essencial.

Os resultados obtidos com a aplicação 
dessa atividade:

(1) Maior comprometimento dos alunos 
com o estudo ao longo do semestre;

(2) Maior interesse dos alunos com a ab-
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sorção do conhecimento;
(3) Maior comprometimento dos alunos 

com a qualidade do produto final do projeto.
A disciplina oferece vagas para alunos de 

outras unidades da USP o que permite in-
teração de conhecimento entre os alunos 
da Poli, Física, Psicologia, Economia, Con-
tabilidade, Ciências Atuariais, Escola de En-
genharia de Lorena, entre outras unidades. 
Essa interação resulta e maior qualidade no 
trabalho final em função das diferentes for-
mações acadêmicas dos alunos.

Palavras-chave: Competição. Aplicação 
Prática. Tempo Real

Uma proposta para solucionar 
a desistência de alunos de 
graduação em projetos de 

iniciação científica em IES
Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo
Éder Baroni da Silveira

 

Determinados cursos de graduação apre-
sentam uma grade curricular extensa e com 
disciplinas na qual os alunos apresentam 
natural dificuldade de assimilação, como é o 
caso das engenharias. Em instituições onde 
o aluno ingresso trabalha e estuda, realida-
de na qual grande parte dos estudantes de 
nível superior no Brasil se enquadra, o pro-
cesso de graduação se torna ainda mais di-
fícil, pois além das dificuldades naturais do 
curso, os alunos possuem também o des-
gaste do trabalho antes da faculdade. Todas 
essas dificuldades contribuem para que os 
alunos não tenham tempo para desenvolver 
projetos extracurriculares, como IC (Inicia-
ção Científica), a qual possui grande rele-
vância para formação critica do profissional, 
além de atribuir outras competências ao 
aluno. Há outros problemas que colaboram 
para desestimular o aluno a participar de 

projetos de IC, como quando os mesmos 
são direcionados para realizarem trabalhos 
nada prazerosos de se desempenhar, que 
requer apenas trabalho braçal e nada de 
científico, ou quando simplesmente é en-
caixado dentro de uma linha de pesquisa na 
qual não possui tanto interesse. O presente 
trabalho estudou três princípios fundamen-
tais na relação orientador aluno: (1) motiva-
cional; o aluno é direcionado para escolher 
o tema de seu trabalho, consequentemente 
isso contribui para (2) tornar o aluno pro-
tagonista do seu trabalho; pois é ele quem 
toma as decisões, deixando de ser apenas 
um coadjuvante de uma linha de pesquisa 
já existente, o que contribui para desenvol-
vimento do processo criativo. Por último (3) 
aumento no prazo para realização do proje-
to através da inserção da pré-iniciação cien-
tífica, a qual não exige que a IES (Instituição 
de Ensino Superior) mude o processo de in-
gresso para projetos de IC já implementado 
na instituição, possibilitando ao aluno ava-
liar se realmente quer realizar um projeto 
de iniciação científica e também possibilita 
ao orientador avaliar se o desempenho do 
aluno é suficiente para ingressar no progra-
ma, evitando desistências inesperadas ou 
desenvolvimento de um projeto pobre de 
resultados. A presente proposta está sendo 
implementada em uma IES da capital pau-
lista, aonde os resultados preliminares obti-
dos de dados estatísticos tem se mostrado 
satisfatórios e algumas tendências podem 
ser observadas.

Palavras-Chave: iniciação científica. gra-
duação. engenharias
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Uma abordagem para o ensino 
de Desenho Técnico Mecânico 

usando computadores
Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo
Luciana Montanari

 

Experiências em sala 
de aula

A disciplina de Desenho Técnico Mecânico 
é a primeira disciplina de caráter técnico da 
grade curricular do curso de Engenharia Me-
cânica da EESC. Associar o uso de ferramentas 
computacionais às normas recomendadas e 
capacitar os alunos a criarem e desenvolve-
rem modelos em três dimensões e desenhos 
técnicos são os objetivos principais da dis-
ciplina. O processo de ensino-aprendizagem 
em anos anteriores a 2015 ocorria com base 
em aulas expositivas e realização de tutoriais. 
Os tutoriais eram realizados em sala de aula 
com acompanhamento da docente. Os alu-
nos seguiam o tutorial sem qualquer efeito 
de aplicação dos comandos orientados nos 
tutoriais. A falta de motivação era notada na 
ausência dos alunos, no fluxo que havia en-
trando e saindo da sala de aula e na média fi-
nal. Diante da dificuldade e falta de estímulo 
apresentados, em 2015 foi alterada a estraté-
gia de metodologia de ensino da disciplina. 
A disciplina dispõe de um crédito trabalho 
que foi empregado de modo que os alunos 
executassem os tutoriais fora do horário de 
aula. A cada aula os alunos recebiam a orien-
tação de quais tutoriais deveriam executar. 
Na aula seguinte eram lançados desafios 
que instigavam o aluno, fazendo-o participar 
de forma ativa na aula e, consequentemente, 
no processo de ensino-aprendizagem. Outro 
aspecto que vale a pena destacar na aplica-
ção desta nova metodologia é a utilização 
de forma mais efetiva do tempo em sala 
de aula. Depois de lançados os desafios, os 

alunos discutiam os problemas e buscavam 
soluções em sala de aula. A ajuda podia ser 
através da docente, discussões com os cole-
gas ou busca na internet. A docente atuava 
de forma a direcionar o aluno a resolver o 
problema. O método de avaliação também 
foi modificado. A cada desafio realizado era 
atribuída uma nota e foram realizadas duas 
avaliações gerais. Os alunos atingiram notas 
altas em ambas as avaliações. Observou-se 
um interesse maior da turma, fato corrobo-
rado pelas informações fornecidas pelos alu-
nos e pelas notas finais.

Palavras-chave: Desenho Técnico Mecâni-
co. Ensino-aprendizagem. Metodologia de 
ensino

Uma Abordagem Computacional 
para o ensino de Projetos de 

Filtros Digitais
Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo
Michel Bessani e Carlos Dias Maciel

 

A fim de atender os novos desafios para 
o ensino de engenharia, com enfoque nas 
disciplinas de Sinais & Sistemas e Processa-
mento Digital de Sinais, utilizou-se de uma 
abordagem de exercícios computacionais 
acerca das diferentes implementações de 
Filtros Digitais durante a disciplina Proces-
samento Digital de Sinais. As atividades fo-
ram realizadas em paralelo à apresentação 
dos fundamentos teóricos de projetos de 
Filtros Analógicos e Digitais. Durante o cur-
so ministrado para o 7º período do curso de 
Engenharia da Computação, para cada me-
todologia de projeto de filtros apresentou-
-se a teoria, e em seguida, a implementação 
computacional foi realizada pelos grupos de 
alunos juntamente com um conjunto de per-
guntas a serem respondidas. O desenvolvi-
mento das atividades contou com o auxílio 
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do bolsista do programa de aperfeiçoamen-
to de ensino (PAE). A escolha da linguagem 
de programação a ser utilizada foi livre para os 
alunos, porém recomendou-se a utilização da 
linguagem de programação Python. Python é 
OpenSource, de fácil aprendizado, e já é adota-
da em diferentes instituições de ensino de En-
genharia. Os alunos rapidamente conseguiram 
lidar com a ambiente de programação e solu-
cionar os problemas propostos. A necessidade 
de implementação computacional pelos grupos 
de alunos favoreceu o processo de aprendizado 
ativo e a interação entre os alunos. O uso de um 
ambiente computacional possibilitou uma me-
lhor compreensão dos diferentes métodos e as 
diferenças entre os mesmos. A avaliação se deu 
através de relatórios dos grupos constituídos 
de resumo, introdução, fundamentação teóri-
ca, materiais e métodos, resultados, discussão 
e conclusões, referências bibliográficas e com 
os algoritmos desenvolvidos como apêndice. A 
avaliação considerou tanto a estrutura dos re-
latórios, quanto o conteúdo, com um enfoque 
na coerência entre a fundamentação, os resul-
tados, e a discussão. O rendimento dos alunos 
com esta abordagem se mostrou satisfatório.

Palavras-chave: Processamento Digital 
de Sinais. Projeto de Filtros. Implementação 
Computacional

Dinâmica do Julgamento 
empregada para Biossegurança
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo
Cristina Northfleet de Albuquerque, Camila Knysak 

Camargo de Jesus e Mario Hiroyuki Hirata
 

A aplicação dos conceitos de biossegu-
rança é extremamente necessária na atual 
legislação vigente, não só para os trabalhos 
acadêmicos, mas também para atuação pro-
fissional. Utilizando aulas tradicionais expo-
sitivas torna-se extremamente monótono 
e cansativo o aprendizado, vistos existirem 

inúmeras abordagens legais e normativas. 
Para deixar mais interessantes as aulas foi 
montada uma simulação de julgamento de 
casos de acidente. Esta experiência foi rea-
lizada em duas turmas do primeiro ano do 
curso de Farmácia e Bioquímica da FCF/USP. 
Foi sorteado um caso de acidente perten-
cente a um dos grupos de risco onde há uma 
vítima, um funcionário e um réu, uma em-
presa. A turma foi dividida em 3 grupos: júri; 
promotoria que acusa o réu e defensoria que 
defende o réu. Cada grupo recebeu informa-
ções do ocorrido e criou um dossiê reunin-
do provas, evidências, denúncias, registros, 
legislação, etc. que possam corroborar suas 
teorias (acusação ou defesa). Os dois últimos 
grupos têm direito a uma testemunha que 
depõe em favor da sua causa, sendo que os 
advogados têm direito a perguntas em tem-
pos limitados. Os grupos devem se munir de 
informações fidedignas sobre o assunto que 
venham a fortalecer seus argumentos de de-
fesa ou acusação. O juiz é representado pelo 
professor que faz a mediação dos trabalhos; 
o escrivão representado por um monitor 
que auxilia nos debates fazendo registros. 
Iniciasse então as falas dos advogados da 
promotoria indicando as evidências do caso 
acusando o réu, seguida da fala inicial da de-
fensoria na defesa do réu, também indican-
do evidências, que são entregues ao júri para 
que possam avalia-las. Após são interroga-
das as testemunhas, primeiro da promoto-
ria e após da defensoria, em um máximo 20 
minutos cada. Em seguida, os grupos se re-
únem para alinhar suas estratégias a partir 
dos debates realizados. O promotor faz suas 
considerações finais do caso em 10 minutos, 
seguido pelo defensor. O júri se retira e vota 
pela condenação ou absolvição do réu e jus-
tifica.

Palavras-chave: biossegurança. acidentes 
em laboratório. julgamento
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Explorando espaços de visita 
das escolas no campus capital 
da USP no contexto da 
metodologia de ensino 

de ciências
Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo
Martha Marandino, Maria Cristina Stello Leite, Graziele 

Aparecida de Moraes Scalfi e Luna Abrano Bocchi
 

Em nossa experiência em mais de quin-
ze anos atuando em várias disciplinas das 
licenciaturas da USP temos verificado um 
grande desconhecimento dos alunos so-
bre os espaços e programas específicos de 
atendimento ao público geral e escolar que 
a Universidade possui. No campus da capi-
tal, por exemplo, existem diferentes espaços 
para visitação voltados à temas relacionados 
às ciências naturais e humanas, tais como, o 
Museu de Anatomia Veterinária da Faculda-
de de Medicina Veterinária, o Museu Ocea-
nográfico, o Espaço Biologia, do Instituto de 
Biociências, o Show da Física, do Instituto de 
Física, o Museu da Educação e do Brinquedo, 
o Labrimp e a Horta da Escola de Aplicação, 
esses três últimos pertencentes a Faculda-
de de Educação, entre outros. Diante deste 
cenário, a proposta da versão da disciplina 
de Metodologia do Ensino de Ciências do 
curso de Pedagogia para o 1o semestre de 
2017, em andamento, é possibilitar que os 
alunos conheçam alguns dos espaços da 
USP dedicados a educação não formal (ENF) 
e divulgação da ciência, e reflitam sobre as 
ações voltadas ao público escolar. Como 
os estágios da disciplina são desenvolvidos 
em parceria com a Escola de Aplicação/EA 
da FEUSP, esta proposta também visa apoiar 
as atividades de saída de estudo do Ensino 
Fundamental I auxiliando a escola na seleção 
dos locais a partir do currículo. As ativida-
des dos alunos envolvem a realização de lei-
turas sobre o tema da ENF, o levantamento 

dos espaços da USP em documentos, sites, 
entrevistas à docentes e funcionários e a 
criação de um guia das instituições e locais 
de visitação para ser disponibilizado. Para a 
produção do guia, as seguintes informações 
serão coletadas: aspectos históricos e ge-
rais; objetivos educacionais; atividades ofe-
recidas; públicos atendidos, entre outros. Os 
alunos deverão, ainda, realizar a seleção de 3 
desses espaços para uma análise mais apro-
fundada por meio de visita, entrevistas e/ou 
observação de suas ações educacionais.

Palavras-chave: Atividades extraclasse. For-
mação de professores. Educação Não Formal

Aplicação de metodologia 
ativa na disciplina Diagrama 

de Fases
Escola de Engenharia de Lorena da 

Universidade de São Paulo
Paula Leticia Corrêa de Toledo Cury, Tamires Brekailo, 
Gilberto Carvalho Coelho, Maria Auxiliadora Motta 

Barreto e Luiz Tadeu Fernandes Eleno
 

Durante estágio no Programa de Aperfei-
çoamento de Ensino, tivemos a oportunidade 
de participar ativamente da disciplina Diagra-
ma de Fases, aplicando conceitos de ensino 
construídos em disciplina didática prepara-
tória. Desde o início do estágio foi estabele-
cido a tentativa de implementar na disciplina 
o conceito da metodologia ativa afim de res-
ponder a seguinte pergunta: “Qual a influên-
cia das metodologias ativas no desempenho 
dos alunos na disciplina Diagrama de Fases? 
”. Assim, criamos um ambiente dentro da sala 
de aula em que os alunos se sentissem mais à 
vontade para perguntar e discutir os conceitos 
trabalhados, sem que tivessem medo de errar. 
A proposta foi criar um ambiente onde o aluno 
se sentisse parte da aula e que fosse responsá-
vel por gerar seu próprio conhecimento com 
a ajuda do professor e do estagiário. Para que 
isso fosse concretizado de forma mais eficien-
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te, em todas as aulas diferentes formas de ati-
vidades foram elaboradas e propostas aos alu-
nos (atividades em grupo, atividades em dupla, 
atividades individuais, debates, atividades com 
textos prévios a serem lidos, atividades para 
serem feitas em casa e entregues, atividades 
online etc.). Para reforçar ainda mais o apren-
dizado adquirido em sala de aula, foi também 
sugerido um trabalho prático em grupo. Des-
ta maneira, foi, também, elaborada uma nova 
forma de avaliação dos alunos. Ao longo do 
semestre, observou-se, que para que a meto-
dologia ativa de ensino na disciplina Diagrama 
de Fases fosse implementada, seria necessário 
um tempo maior de planejamento das aulas. 
Desta forma, foi aplicada uma forma mista de 
ensino, onde metade do tempo foi dedicada 
a aulas expositivas e outra metade do tempo 
foi dedicada a atividades mais dinâmicas, onde 
os alunos pudessem interagir e debater entre 
si, com o professor e estagiárias. O resultado 
obtido foi positivo, onde 94% dos alunos apre-
sentaram bom desempenho. O estágio foi de 
grande importância, pois deu a real percepção 
do dia a dia do professor universitário.

Palavras-chave: Metodologia Ativa. Dia-
grama de Fases. PAE

Avaliação da Disciplina de 
Dentística Pré Clínica II sob o 
ponto de vista do graduando
Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo
Marina Ciccone Giacomini, Giovanna Speranza 
Zabeu, Letícia Ferreira de Freitas Brianezzi, Maria 

Angélica Silvério Agulhari, Ana Flávia Sanches Borges, 
Paulo Afonso Silveira Francisconi, Maria Teresa Atta e 

Linda Wang
 

Durante a ministração de uma disciplina, a 
dinâmica entre docentes, pós-graduandos do 
estágio docente e o graduando é fundamental 
para que os objetivos sejam alcançados. Este 
recurso humano somado à estrutura oferecida 

devem propiciar o desenvolvimento do gradu-
ando de forma efetiva. Este trabalho teve por 
objetivo conhecer as percepções dos estudan-
tes do terceiro semestre da graduação, da Fa-
culdade de Odontologia de Bauru (USP), sobre 
aspectos humanos, estruturais e organizacio-
nais no seu desempenho durante a Disciplina 
de Dentística Pré-Clínica II. O mapeamento foi 
realizado através de um questionário aplica-
do aos 45 alunos matriculados na disciplina. 
O questionário consistia em onze questões, as 
quais apresentavam uma escala de avaliação de 
0 a 5, sendo 0 a pior e 5 a melhor. As perguntas 
abordavam temas relacionados ao conteúdo 
teórico-prático ministrados, qualidade das au-
las, qualidade e disponibilidade dos docentes, 
desempenho do aluno de pós-graduação, uso 
de metodologias ativas e avaliações diárias e 
infraestrutura oferecida para as atividades. Os 
resultados mostraram que os alunos da gradu-
ação se mostraram satisfeitos com a disciplina 
e o estágio docente oferecido. Como a pon-
tos positivos destacam-se o conteúdo teórico-
-prático e metodologia de ensino da disciplina, 
bem como o preparo do docente e a interati-
vidade com demais conteúdos de outras disci-
plinas. A participação do aluno de pós-gradua-
ção foi considerada adequada, atingindo nota 
5 em unanimidade, porém foram solicitados 
maior padronização de conteúdo entre estes 
e os docentes. O principal ponto negativo foi a 
infraestrutura para atividades práticas limitadas 
de alguns itens como a necessidade de reforço 
de iluminação de bancadas. Estes resultados 
mostram a importância do mapeamento de 
todos os fatores relacionados. Somente reco-
nhecendo as deficiências de forma consisten-
te, é que a Disciplina poderá buscar soluções e 
mudanças para maior efetividade na qualidade 
de ensino oferecida.

Palavras-chave: Estudantes de Odontolo-
gia. Educação em Odontologia. Ensino
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Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo

Janaina Curi Paiva, Thiago Leite Beaini, Paola Sampaio 
Gonzales, Leandro Stocco Baccarin, Edgard Michel 

Crosato e Rodolfo Francisco Haltenhoff Melani
 

Experiência de prática pericial 
em marcas de mordida na 

graduação da FOUSP

Um dos objetivos da disciplina de Odon-
tologia Legal da FOUSP é trazer a vivência 
da especialidade para os alunos. Sabe-se 
que os dentes possuem características 
identificadoras, sendo a análise de marca 
de mordida uma contribuição em casos 
periciais. Como proposta de imersão dos 
alunos no tema, a aula teórica é associa-
da à atividade prática, no laboratório. Os 
alunos são divididos em grupos e rece-
bem alimentos de diferentes consistências 
(queijo, maça e chocolate). Também são 
instruídos a trazerem um modelo de gesso 
de suas bocas para que, durante a dinâmi-
ca, um aluno morda os alimentos de forma 
que outro grupo compare com os modelos 
de gesso de todos os membros. Dessa for-
ma, chega-se à identificação do autor da 
marca por comparação das características 
individuais, que são registradas em laudo, 
entregue ao final da atividade. Com essa 
abordagem são condensados conceitos 
prévios de anatomia dental, dinâmica de 
oclusão enquanto desenvolvem constru-
ção do raciocínio pericial.

Palavras-chave: Odontologia Legal. Odon-
tologia Forense. Marca de mordida

Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo
Elisabeth De Oliveira Vendramin, João Paulo Resende 

De Lima, Raíssa Silveira De Farias e Adriana Maria 
Procópio De Araújo

 

Mapa Conceitual: Diário de 
Bordo

Mapa conceitual é uma técnica idealizada 
por Novak (2002) com premissas na Apren-
dizagem Significativa (AUSUBEL, 1968). De 
acordo com Toigo e Moreira (2008) mapas 
conceituais podem ser utilizados como ins-
trumento didático ou de avaliação. Este es-
tudo relata, sob a ótica docente, a primeira 
experiência de uma docente com o uso de 
mapas conceituais como instrumento didáti-
co em duas turmas do curso de ciências con-
tábeis de uma instituição de ensino superior 
particular no estado de São Paulo. Em deter-
minado momento das disciplinas, as turmas 
tiveram uma aula expositiva de 50 minutos 
sobre o tópico a ser elaborado o mapa con-
ceitual, um treinamento de 10 minutos sobre 
o que é mapa conceitual e como elaborar, 
e, na sequência elaboraram de forma indivi-
dual o mapa conceitual. As turmas possuíam 
93 e 76 alunos matriculados, e um perfil in-
quieto, de muita conversa paralela e limite 
de atenção em aulas expositivas de no má-
ximo 15 minutos. Dada essa característica, a 
aplicação da técnica foi feita de forma expe-
rimental com muito receio por parte da do-
cente, que previa um cenário de caos e pou-
co aproveitamento da técnica. Eis que veio 
a surpresa, ao final da disciplina, a docente 
elegeu a aula que utilizou a técnica como a 
melhor e mais produtiva aula do semestre. 
Os alunos fizeram silêncio, se dedicaram na 
elaboração da atividade, fizeram perguntas 
à professora, consultaram material didático 
e conteúdo online, e pediram (e cobraram) 
feedback relativo ao conteúdo e a forma do 
mapa conceitual desenvolvido. Além disso, 
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foi percebido um bom desempenho na ava-
liação final da disciplina (em formato de pro-
va individual) nas questões que envolveram 
o tópico trabalhado no mapa conceitual. A 
docente relatou a intenção de utilizar a téc-
nica com maior frequência em suas aulas.

Palavras-chave: Mapa conceitual. Ciências 
Contábeis. Percepção docente

O uso da simulação realística 
como método de ensino em 
Odontologia Legal: Relato de 

experiência
Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo
Gabriela Cauduro da Rosa, Rosane Peres Baldasso, 

Mário Marques Fernandes, Nelson Massanobu 
Sakaguti e Rogério Nogueira de Oliveira

 

Introdução
Metodologias ativas estão cada vez mais 

presentes em salas de aula pois, além de es-
timularem o senso crítico-reflexivo dos alu-
nos, tornam um assunto complexo mais pal-
pável e de fácil assimilação. Por esse motivo, 
a confecção de lesões simuladas por meio 
da maquiagem pode auxiliar a abordagem 
da valoração do dano corporal através da si-
mulação realística de lesões.

Objetivo
O objetivo deste artigo é relatar uma ex-

periência docente utilizando como metodo-
logia ativa a simulação realística junto a uma 
turma da graduação em Odontologia da Fa-
culdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo (FOUSP).

Metodologia
Inicialmente, através de uma aula expositi-

va, foi apresentado aos alunos uma breve in-
trodução sobre o assunto e alguns métodos 
de valoração do dano corporal, dentre eles o 

método de análise da impressão do impacto 
do prejuízo estético (AIPE). Após, a turma foi 
dividida em grupos onde cada um recebeu 
diferentes graus de severidade da lesão que 
variavam de “leve” até “importantíssimo” e 
estes deveriam ser simulados através da ma-
quiagem em um voluntário do grupo. Poste-
riormente, a gravidade da lesão deveria ser 
apresentada e justificada através do preen-
chimento de tabelas do método AIPE. 

Conclusão
O uso da simulação realística permitiu que 

o aluno, além de deter conhecimento sobre 
os conceitos e as metodologias sobre a va-
loração do dano corporal, também tivesse 
uma maior proximidade com a realidade pe-
ricial. Trata-se de uma metodologia inovado-
ra, mostrando uma perspectiva interessante 
como alto potencial de uso para o ensino 
desta disciplina na Odontologia Legal.

Palavras-chave: Avaliação de Danos. Me-
todologias de Avaliação de Danos. Odonto-
logia Legal

Na era digital, a importância 
do desenho em Geociências 
e o desafio do “não sei 

desenhar”...
Instituto de Geociências da Universidade 

de São Paulo
Christine Laure Marie Bourotte

 

As Geociências são uma ciência de obser-
vação e o desenho é um recurso importante 
para o estudo geocientífico embora na era 
digital, fotografar com o celular tornou-se 
uma rotina. Desenhar uma paisagem, um 
afloramento, uma amostra aguça os senti-
dos e torna o aluno um observador capaz 
de detectar as principais feições e estruturas 
e descobrir detalhes importantes para sua 
interpretação, mas demanda treino e práti-
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ca. Muitos alunos têm dificuldades tanto de 
observação quanto para ilustrar, e reclamam 
em aulas de campo que “não sabem dese-
nhar” na hora de registrar as observações na 
caderneta de campo. A disciplina optativa 
Práticas de desenho em Geociências foi cria-
da para auxiliar o aluno a desenvolver habi-
lidades de observação, descrição e desenho, 
e foi oferecida para o Curso de Licenciatura 
em Geociências e Educação Ambiental no 
2o semestre de 2016. A disciplina aborda as 
principais técnicas utilizadas para observar, 
descrever, desenhar e esquematizar cenários 
geológicos, em atividades realizadas indivi-
dualmente e em duplas, em sala de aula ou 
em ambiente externo. São trabalhados dese-
nhos geométrico e livre, desenhos a partir de 
fotografias, traços, volumes, texturas e for-
mas das feições da natureza, luz e sombra, 
noções de perspectiva e proporções. Amos-
tras de rochas, fósseis e outros materiais, 
imagens de afloramentos e paisagens são 
também utilizadas. Todas as atividades rea-
lizadas são arquivadas em um portfolio para 
registrar a evolução do aluno. Esta evolução 
é nítida quando comparam-se os desenhos 
realizados no início e no final da disciplina. 
Muitos alunos relatam não observar mais da 
mesma maneira, dizem enxergar mais deta-
lhes do que antes, se surpreendem com o 
resultado ou ainda com o gosto que adquiri-
ram pelo desenho. Isto demostra o quanto a 
disciplina estimulou a capacidade de perce-
ber e desenhar dos alunos, convencidos que 
saber desenhar é um dom e não o fruto de 
sua habilidade em observar e reproduzir o 
que de fato observam.

Palavras-chave: Geociências. desenho. 
observação

Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo

Paola Sampaio Gonzales, Gustavo Hermes Soares, 
Janaina Paiva Curi, Edgard Michel Crosato e 

Fernanda Campos de Almeida Carrier
 

Autoconhecimento do aluno 
como forma de preparo para 
o mercado de trabalho em 

odontologia

Um dos propósitos da disciplina de Ges-
tão e Planejamento em Odontologia da 
FOUSP é preparar o aluno para o mercado 
de trabalho. Em 2016 foi introduzido o Pla-
no Estratégico Pessoal, um documento que 
tem por objetivo fazer com que os alunos 
reflitam sobre suas vidas pessoais e iden-
tifiquem como os aspectos da sua perso-
nalidade pode interferir na sua vida profis-
sional. O exercício busca ainda que o aluno 
racionalize quanto às suas prioridades, 
seus talentos, definam sua visão, missão e 
valores e estabeleça os seus pontos fracos 
e pontos fortes em diferentes aspectos de 
suas vidas (saúde, família, financeiro, so-
cial/laser). Também propõe que os alunos 
criem metas para suas vidas, assim como 
façam a mensuração dos resultados atin-
gidos. O documento foi dividido em 3 par-
tes: conhecendo a si mesmo, objetivos e 
metas, avaliação dos resultados. A tarefa é 
facultativa, não é recolhida pelos professo-
res da disciplina e foi recebido um feedba-
ck geral positivo dos alunos que realizaram 
a atividade. 

 
Palavras-chave: Odontologia. Recursos 

Humanos. Ensino.



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 348

Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo

Antônio Azeredo Coutinho Neto
 

A importância da aula prática 
em um curso de extensão em 
fisiologia vegetal para alunos 

de graduação

Alguns cursos de extensão realizados nas uni-
versidades para os alunos da própria universi-
dade ou para a comunidade em geral, possuem 
apenas conteúdo teórico. Geralmente este con-
teúdo teórico é proferido por um professor que 
domina o determinado assunto através de aula 
em forma de palestra expositiva com auxílio 
de ferramentas visuais, como por exemplo, a 
apresentação em PowerPoint projetada em tela. 
Porém de acordo com algumas observações 
científicas nestes cursos de extensão apenas 
teóricos os alunos sentem uma certa dificulda-
de em assimilar o conteúdo proferido devido à 
complexidade e novidade do tema em questão 
ou ainda devido à necessidade que alguns alu-
nos sentem em aplicar o conhecimento teórico 
em determinada experiência com desenvolvi-
mento prático. Na Universidade de São Paulo 
é realizado um curso de extensão intitulado 
Botânica no Inverno, este curso é organizado e 
realizado pelos alunos de pós graduação para 
alunos formados ou recém formados na área 
de biologia e com interesse em botânica. Neste 
curso os alunos possuem uma semana de te-
oria e 2 semanas de prática. Nesta semana de 
prática os alunos sob orientação de um ou mais 
pós graduandos realizam um projeto prático na 
área de interesse. Porém quais foram as percep-
ções dos alunos com relação a prática realizada 
durante o curso de extensão? Objetivou-se ana-
lisar alguns aspectos das percepções dos alunos 
com relação a prática desenvolvida durante o 
curso de extensão Botânica no Inverno. A práti-
ca foi desenvolvida e coordena por um pós-gra-
duando em botânica (mestrando), com auxílio 
de outros dois pós-graduandos durante 9 dias 

em um laboratório de fisiologia do desenvolvi-
mento vegetal. Neste laboratório os três alunos 
selecionados realizaram práticas de atividades 
enzimáticas, dosagens endógenas, tratamento 
estatístico de dados, realização de apresentação 
oral dos dados obtidos. Com o intuito de avaliar 
esta prática, foram entregues a estes alunos um 
questionário com cinco questões, onde os alu-
nos assinalariam de 0 à 100% o quanto repre-
sentou naquela determinada questão, sendo 
possível marcar em intervalos de 5%. A resposta 
que apresentou maior porcentagem (100%) foi 
que os conhecimentos práticos estavam total-
mente de acordo com o tema proposto. Em 
seguida em média 88% ficou satisfeito com a 
aula prática intitulada “Influência das fontes ni-
trogenadas sobre o metabolismo do nitrogênio 
e capacidade fotossintética-CAM na espécie 
Kalanchoe tubiflora (Crassulaceae)”. Com rela-
ção as expectativas iniciais dos alunos para com 
a prática encontrou-se em média 76%, neste 
sentido pode-se melhorar esta prática para os 
próximos anos. Já quando relaciona-se a prática 
com o tempo de desenvolvimento da mesma a 
média é 65%, subentende-se que deve-se reali-
zar maior tempo de prática ou diminuir a carga 
da prática proposta sem perder qualidade afim 
de ter tempo para o melhor aproveitamento 
possível dos alunos. E apenas 36% teve estas 
práticas abordadas durante a graduação em sua 
respectiva universidade. Conclui-se que a práti-
ca ofertada pelo pós graduando tem um papel 
fundamental de suprir aquele conhecimento 
não abordado na universidade de origem do 
aluno e que poderiam ser realizadas melhorias 
na prática, como diminuí-la um pouco ou ain-
da aumentar o tempo de prática. Constata-se 
pelo pós graduando que a prática laboratorial 
também é muito importante para o aluno da 
pós graduação, servindo como treinamento de 
orientação prática de um aluno de graduação.

Palavras-chave: análise geral. aula prática. 
fisiologia vegetal
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Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo

Antônio Azeredo Coutinho Neto
 

Experiência em docência em 
temas da fisiologia vegetal 
no ensino superior através 
de um curso de extensão da 
Universidade de São Paulo – 

USP

Além do ensino regular e pesquisas ofereci-
das pelas universidades a sociedade e outras 
entidades, também realiza-se a extensão uni-
versitária que difunde o conhecimento atra-
vés dos professores que participam destas 
atividades de extensão. Esses professores po-
dem ser alunos de graduação, pós graduação 
e professores das próprias universidades. Na 
Universidade de São Paulo, dentro do Depar-
tamento de Botânica do Instituto de Biociên-
cias é realizado anualmente desde 2011 um 
curso de extensão universitária chamado de 
Botânica no Inverno. Este curso é uma inicia-
tiva dos pós graduandos (mestrandos e dou-
torandos), tendo como objetivos apresentar 
as pesquisas realizadas na pós graduação em 
botânica aos alunos selecionados de todo 
o Brasil (graduandos ou recém formados) e 
proporcionar aos alunos de pós graduação 
que atuam como professores experiência de 
docência no ensino superior. Ainda que o ob-
jetivo proposto pelo curso de extensão com 
relação à experiência em docência do ensino 
superior ao pós graduando seja grandioso. 
Será que os alunos que realizaram iniciação 
científica com fisiologia vegetal de universi-
dades de diferentes localidades do Brasil, com 
diferentes níveis de conhecimentos conse-
guem acompanhar o conhecimento ofertado 
pelo professor (pós graduando) da área de fi-
siologia vegetal? A partir desta pergunta ob-
jetivou-se analisar a percepção de alunos da 
área de fisiologia vegetal quanto à duas aulas 

em fisiologia vegetal, intituladas: Nitrogênio 
um dos elementos essenciais para as plantas 
e espécies reativas de oxigênio em plantas. As 
aulas foram ministradas por um pós graduan-
do em forma de palestras teóricas, através de 
apresentação no programa Microsoft Power-
Point com duração de 50 minutos e 10 mi-
nutos para perguntas e comentários. Foram 
entregues à três alunos que tinham formação 
direcionada para fisiologia vegetal do curso 
de extensão, um questionário com sete per-
guntas em que estes deveriam responder de 
0 à 100% o quanto representava a resposta 
de cada uma das questões realizadas dentro 
do questionário, sendo possível marcar em 
intervalos de 5%. A partir das respostas das 
duas primeiras questões, a satisfação dos alu-
nos quanto as duas aulas ficou em média de 
92,5%. De acordo com estes alunos as suas 
expectativas quanto as aulas foram de 86,6% 
atendidas e o conteúdo foi abordado de ma-
neira didática e informativa conforme o tema 
proposto. O tempo de 50 minutos de aula e 
10 minutos de perguntas com comentários foi 
o suficiente com 90% de concordância. Já a 
questão que indagava sobre ter visto esse as-
sunto na graduação os alunos atribuíram um 
valor de em média 71,6% de concordância. E 
com relação pôr fim à recomendar estás aulas 
para colegas ou outros alunos da graduação 
de ciências biológicas, atribuíram 96,6% que 
recomendariam. De modo geral os resulta-
dos obtidos corroboram com o objetivo do 
curso do botânica no inverno que propõe 
essa difusão do conhecimento gerado pela 
Universidade de São Paulo para alunos de 
outras universidades de diversos lugares do 
Brasil. Já que os alunos nas aulas analisadas 
de fisiologia vegetal, ficaram satisfeitos com 
os conhecimentos apresentados por este pro-
fessor, tiveram as suas expectativas atingidas 
e os conteúdos apresentados no tempo de 
50 minutos foi o ideal. Conclui-se que nestas 
aulas analisadas o pós graduado corroborou 
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com a formação dos alunos que foram anali-
sados, comprovado através do questionário e 
também obteve experiência de ensino supe-
rior em fisiologia vegetal.

Palavras-chave: vivência no ensino supe-
rior. nutrição vegetal. estresse vegetal

“Funk pode?”
Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo
Dayane Maria de Oliveira Portapila

 

“Pode Funk?”
O sub-projeto “O trabalho colaborati-

vo para a construção de práticas corporais 
inclusivas em escolas de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental I” da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo do 
Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência (PIBID), foi desenvolvido sob 
a coordenação dos Professores Doutores 
Marcos Garcia Neira e Karina Soledad Mal-
donado Molina Pagnez, com o objetivo em 
corroborar na formação dos graduandos da 
Pedagogia, que foram supervisionados por 
professores que trabalham na perspectiva do 
currículo cultural nas aulas de Educação Físi-
ca. E para isso, foram realizadas reuniões de 
formação onde as discussões eram em tor-
no de textos, atividades, vídeos que tinham 
como fundamentação os estudos culturais, 
o multiculturalismo crítico, o currículo cultu-
ral e a inclusão. Como o principal objetivo 
do PIBID é entrelaçar a prática com a teo-
ria os graduandos foram para as escolas. Na 
Escola municipal Educandário Dom Duarte 
localizada ao oeste da cidade de São Paulo 
o Projeto: “Funk Pode?” O Projeto ocorreu 
no segundo semestre de 2016 com o intuito 
de reconhecer, ampliar, vivenciar, aprofun-
dar e ressignificar os conhecimentos acerca 
da temática dança, mais especificamente o 
Funk. No decorrer do projeto percebemos 
que os alunos não identificavam que o Funk 

foi se modificando no seu contexto histórico.
Trouxemos vídeos e pessoas em momentos 
diversos da história, para problematizar e 
para que eles ressignificassem os seus co-
nhecimentos. Identificamos preconceitos em 
torno dos marcadores sociais: a questão do 
gênero e das “diferenças corporais” fizemos 
atividades de ensino que problematizassem 
essas questões, trouxemos imagens/videos 
de pessoas com diferentes corpos, nos dias 
atuais e em videos antigos, documentários 
para discutirmos e mostrarmos que as dife-
renças são produzidas discursivamente em 
meio as relações de poder, são influencias 
pelo contexto histórico cultural, e podem ser 
modificadas.

Palavras-chave: Funk. Educação física escolar. 

Atividades didáticas com 
aplicação de jogo didático e 

atividade processual
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo

Ricardo Leite Camargo, Rafael Milaré de Morais, 
Isabella Mercuri Granero, Malú Santana Pereira, 
Roberta Sabbagh e Filipe Rafael Salvetti Nunes

 

Resumo: o texto ora apresentado vincu-
la-se ao projeto de extensão: “Elaboração 
de materiais didáticos sobre as mudanças 
climáticas para o Programa Ponte”. Trata-se 
de um projeto de extensão universitária que 
visa atender alunos do ensino público, em 
especial de Ensino Médio, oferecendo-lhes 
maneiras diferenciadas de aprendizagem, 
neste caso específico, por meio de jogos e 
outras atividades didáticas. Procedimentos - 
Semanalmente foram realizadas duas reuni-
ões com a equipe executora do projeto. As 
atividades nas escolas foram realizadas em 
6 encontros. Participantes - foram atendi-
das duas escolas públicas sendo, totalizan-
do numa participação direta de 200 alunos, 
6 professores e 2 coordenadores escolares. 
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Materiais – Apresentação multimídia sobre 
mudanças climáticas; Jogo intitulado Pegada 
Ecológica; Experimentos sobre aquecimento 
global e simultaneamente atividade proces-
sual de cálculo de carbono emitido por re-
feição.

 Organização dos Resultados Obtidos - Ao 
final de cada atividade os estudantes, o pro-
fessor que acompanha durante a manhã e 
os quatro educadores do Programa Ponte 
respondem seus respectivos formulários de 
avaliação e fazem uma conversa em roda a 
respeito das atividades desenvolvidas duran-
te a manhã, inclusive o jogo e atividade pro-
cessual tratados nesse projeto. Resultados 
(nesta fase do projeto). O trabalho desenvol-
vido tem contribuído para: (a) gerar a discus-
são nas atividades cuja temática problemati-
zadora é de Mudanças Climáticas Globais. (b) 
ensejar a conexão entre um tema complexo 
e aparentemente distante dos estudantes à 
primeira vista, como as mudanças climáticas, 
com as suas atitudes do cotidiano.

Palavras-chave: jogo e aprendizagem. mu-
danças climáticas. emissão de gás carbônico

Jornalismo Visual: um olhar 
Interdisciplinar para a Notícia

Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo

Wagner Souza e Silva, Atílio José Avancini e 
Luciano Guimarães

 

O presente trabalho tem por objetivo 
apresentar as estratégias de ensino aplicadas 
às disciplinas “Jornalismo Visual I” e Jornalis-
mo Visual II” do Curso de Jornalismo da ECA/
USP. A partir de recente reformulação da gra-
de curricular do curso, optou-se pela conver-
gência de saberes e experiências pedagógicas 
advindas de áreas antes distintas, a saber, o 
design gráfico e o fotojornalismo. Assim, es-
tas áreas foram articuladas e sintetizadas em 
duas novas disciplinas, para o primeiro e se-

gundo semestre, sob a responsabilidade de 
três docentes. Essa proposta visa a construção 
de ambiente dinâmico e diversificado para o 
ensino nos domínios da visualidade, que cada 
vez mais exige olhares integrados.

As duas disciplinas buscam contribuir para 
a capacitação do aluno para a articulação en-
tre texto escrito e imagem, observando-se os 
aspectos visuais da construção das notícias, 
sobretudo em relação às composições entre 
o fotojornalismo e o design gráfico. Dessa 
forma, com o constante intercâmbio de ideias 
entre os docentes, espera-se um aumento 
no fornecimento de subsídios teóricos para a 
análise das informações de natureza imagéti-
ca, em particular as do jornalismo. Assim exer-
citam-se métodos e procedimentos práticos 
para a utilização dos elementos da linguagem 
gráfica e fotográfica, visando especificamente 
à exploração do potencial discursivo do jor-
nalismo. E também para estabelecer parâme-
tros inovadores em direção à construção de 
narrativas visuais da informação.

Palavras-chave: Ensino. Fotojornalismo. 
Design Gráfico

Pós-doutorandos em seminários 
para a graduação – Minha 

experiência
Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo
Patrícia Reckziegel

 

Vivenciei uma experiência única este se-
mestre. Meu supervisor de pós-doutorado 
me fez o convite para dar seminários em qua-
tro de suas aulas para o curso de graduação 
da Medicina. Aceitei o convite. Foram sema-
nas de preparação. Participei de cursos para 
aprender ferramentas online como Google 
Formulários e Google Classroom. Montei 
apresentações e formulários que foram revi-
sados e discutidos em detalhes - aqui pude 



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 352

aprender muito com a vasta experiência 
acadêmica de meu supervisor. Entramos em 
acordo com todo o material a ser apresen-
tado. Chegaram os momentos das apresen-
tações. Eis que me deparo com lindas cenas. 
Visualizei alunos sedentos de conhecimento, 
interessados e participativos. Em cada aula, 
meu supervisor fez uma apresentação inicial 
do assunto a ser abordado. Após, eu iniciei o 
seminário. Os alunos ficaram à vontade para 
perguntar, fazer associações com outros as-
suntos e conclusões. Acredito que ficaram 
mais à vontade para pronunciarem-se do 
que se fosse apenas o professor em sala de 
aula. Enquanto eu apresentava e respondia 
aos alunos, meu supervisor também com-
partilhava experiências de acordo com o tó-
pico ou questionamento. Essa dinâmica fun-
cionou muito bem nas quatro aulas. Muitos 
alunos nos fizeram elogios. Disponibilizamos 
o material do seminário no Classroom e in-
serimos questionários online (Formulários 
Google) na plataforma. Em média, as turmas 
tiraram nota 9 nos formulários. Conclusão, 
tive uma experiência fantástica como semi-
narista em aulas da graduação. A Universi-
dade de São Paulo tem vários pós-douto-
randos abertos a vivenciar o que é ensinar, 
e se preparar para um futuro como docentes 
universitários. Logo, de acordo com minha 
experiência, eu proponho que os pós-dou-
torandos da USP tenham mais abertura para 
participar como seminaristas nas aulas de 
cursos de graduação.

Obrigada Professor Dr. Emer S. Ferro pela 
oportunidade de ter essa experiência.

Palavras-chave: Graduação. Pós-doutora-
do. Seminário

Arte/Educação e o Terceiro 
Setor: A parceria Professor-
Aluno na criação de uma 

disciplina de graduação
Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo
Mauricio da Silva e Maria Christina de Souza 

Lima Rizzi
 

A necessidade de ampliar as reflexões so-
bre a atuação de alunos da Licenciatura em 
Artes Plásticas para além dos espaços de 
educação formal levou ao planejamento e 
oferta de uma disciplina que observasse o 
funcionamento de instituições do terceiro 
setor, avaliando de maneira específica asso-
ciações e fundações que trabalham questões 
relacionadas à inter-relação Arte - Educação.

Para tanto, a parceria dialógica e horizon-
tal entre professor responsável da disciplina 
e aluno PAE em suas duas primeiras ofertas 
permitiram uma construção coletiva que 
aproveitou a experiência teórica a partir da 
indicação e da seleção de bibliografia a ser 
abordada, e prática com projetos já realiza-
dos por ambos em organizações do terceiro 
setor.

A estruturação de uma disciplina conecta-
da à experiência dos proponentes e aberta 
às necessidades e feedbacks dos alunos de 
graduação que a estão cursando, a disponi-
bilização de materiais que resumem os en-
contros, a visita e conversa com especialistas, 
e a apresentação das experiências dos alu-
nos no terceiro setor ajudando a enriquecer 
o conteúdo e tornando todos os participan-
tes protagonistas da disciplina, podem ser 
apresentados como resultados desta parce-
ria Professor-Aluno na criação de uma disci-
plina de graduação.

Palavras-chave: Arte/Educação. Criação 
de Disciplina. Terceiro Setor
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Não deixe o leão afogar: O 
descobrimento de competências 
empreendedoras por meio da 

prática
1Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo
2Universidade de Brasília

Altair Camargo1 e Luciana Padovez Cualheta2

 

O objetivo deste trabalho foi a verificar o 
auto-conhecimento das competências em-
preendedoras de alunos por meio da exe-
cução de uma atividade prática. Essas com-
petências (por exemplo, reconhecimento 
de oportunidades, capacidade de relacio-
namento, criatividade e liderança) têm rela-
ção com a criação, manutenção e evolução 
de novos negócios como também de novos 
produtos ou serviços dentro de empresas já 
existentes. Conhecer quais competências são 
mais desenvolvidas e quais são deficientes é 
importante para que o indivíduo explore de 
forma mais efetiva suas próprias caracterís-
ticas e entenda melhor as competências ne-
cessárias em possíveis sócios para que haja 
a complementaridade. O trabalho ocorreu 
por meio de uma pesquisa-ação, desenvol-
vida pelo professor da disciplina Introdução 
à Administração ministrada em três cursos 
de Engenharia. Inicialmente, o professor fez 
a exposição teórica das competências em-
preendedoras. Ao final desta exposição, pe-
diu-se para que os alunos escrevessem quais 
competências acreditavam que possuíam e 
quais aquelas que precisariam desenvolver. 
Em seguida, iniciou-se a atividade prática: 
criou-se uma situação hipotética em que uma 
sala estaria sendo inundada e os alunos, divi-
didos em equipes, precisariam construir uma 
torre, em determinado tempo, para salvar 
um leão de pelúcia. A equipe que construísse 
a torre mais alta, que suportasse o brinque-
do, seria a vencedora. Durante a construção 
foram apresentadas as instruções, tais como: 

“pode-se usar apenas materiais extraídos da 
natureza”; ou “só é permitido utilizar uma das 
mãos”. No final da atividade houve a discus-
são sobre as competências empreendedoras 
notadas pelos alunos durante a atividade e a 
comparação com aquelas relatadas por eles 
no início da aula. Diversos alunos percebe-
ram que possuíam competências que não 
haviam declarado inicialmente. Assim, foi 
alcançado o objetivo de, a partir da ação e 
posterior reflexão, fazer que os alunos perce-
bessem competências empreendedoras que 
possuíam.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Com-
petências Empreendedoras. Atividade prática

A introdução da disciplina Vida 
Universitária e Cidadania na 

ESALQ
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo

Roberto Arruda de Souza Lima
 

Nas disciplinas iniciais que aluno que ingressa 
na Universidade se depara, quase sempre, avan-
çam diretamente para a denominada “etapa de 
adaptação”. Há pouco espaço para a necessá-
ria recepção e introdução do ingressante à vida 
universitária (etapa de Prevenção/Precaução), 
não é usual encontrar um ambiente no qual o 
aluno adquira conhecimentos que sirvam como 
instrumento auxiliar no planejamento de sua 
vida acadêmica durante todo o curso. 

Prevenção difere-se de precaução, embora 
ambas sejam essenciais para boa adaptação do 
aluno na Universidade. A prevenção refere-se na 
tomada de medidas para minimizar os efeitos 
negativos de situações potencialmente perigo-
sas e que podem ser antecipadas.

Já a precaução é mais ampla, preocupa-se 
com situações críticas, de risco, ainda não deter-
minadas, que não podem ser antecipadas.

Com objetivo de enfrenta esse problema, 
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criou-se, em 2016, a disciplina 0110130 - Vida 
Universitária e Cidadania na ESALQ.

O conteúdo da disciplina é eclético, abordan-
do temas como: Organização do tempo na Uni-
versidade; Moradia e Mobilidade; Ética; Direitos 
Humanos; Biblioteca; Educação Ambiental; Im-
portância das disciplinas básicas; Projeto Políti-
co Pedagógico do curso; legislação profissional; 
Esportes e Atividades Físicas na Universidade; 
entre outros.

Os estudos, ainda em andamento, sugerem 
que comportamento dos alunos assim como a 
preocupação com o curso modificou-se positi-
vamente após cursarem a disciplina. A inserção 
da disciplina Vida Universitária e Cidadania alte-
rou a visão e compreensão do ingressante com 
relação às expectativas e realidades do curso, 
da Universidade e da futura atividade profis-
sional. A contribuição da disciplina parece que 
transcende á fase de adaptação e precaução, 
mas também deverá impactar na redução da 
evasão, diante do maior esclarecimento do que 
representa a vida universitária e da perspectiva 
profissional, permitindo, ainda, planejamento 
mais efetivo, pelo aluno, de suas atividades aca-
dêmicas.

Palavras-chave: Precaução. Prevenção. in-
gressantes

Oficinas de atividades 
terapêuticas como estratégia 
para ensino em um curso de 
graduação em Fonoaudiologia
Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo
Regina Tangerino De Souza Jacob, Adriane Lima 
Mortari Moret, Flávia Custódio e Natália Barreto 

Frederigue Lopes
 

Objetivo
Relatar e compartilhar experiência em sala 

de aula a partir de estratégias no âmbito do 
ensino das ciências da saúde na Universida-

de de São Paulo, com o intuito de ativar o 
processo ensino aprendizagem. 

Metodologia
Estudo realizado no Departamento de Fo-

noaudiologia da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo – disciplina Audio-
logia Educacional e Reabilitação Auditiva – nível 
graduação. Foi proposto aos alunos a elabora-
ção de atividades intituladas “Oficinas de Ativi-
dades Terapêuticas”, as quais, por meio de jogos 
e brincadeiras para as diferentes fases e idades 
das crianças com deficiência auditiva, seguiam 
os princípios da abordagem aurioral, temática 
central abordada na referida disciplina. A partir 
do registro e acesso ao site The Listening Room 
(https://thelisteningroom.com/), os alunos sele-
cionaram atividades pertinentes para o trabalho 
em reabilitação auditiva. Foram escolhidas estra-
tégias com níveis de complexidade variados e 
que contemplavam o desenvolvimento de habili-
dades auditivas, de linguagem oral e escrita, bem 
como orientações. Realizou-se tradução livre de 
todos os itens pertinentes às atividades selecio-
nadas (figuras, descrições, legendas e instruções). 

Resultados
Foram traduzidas nove atividades que re-

sultaram em estratégias, as quais poderão 
ser utilizadas como ações terapêuticas em 
terapia na Clínica de Audiologia Educacional 
e (Re)habilitação auditiva. 

Conclusão
As estratégias lúdicas foram traduzidas livre-

mente e são pertinentes para o trabalho em re-
abilitação auditiva de crianças com deficiência 
auditiva em diferentes fases e idades. Tal experi-
ência evidenciou a busca por iniciativas capazes 
de proporcionar um ambiente de aprendiza-
gem flexível que integre teoria e prática.

Palavras-chave: oficina. reabilitação audi-
tiva. ensino
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Atlas Desenhado de Histologia 
na Aprendizagem

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo

Mariana Kiomy Osako
 

Os desenhos de imagens histológicas são 
uma ferramenta de aprendizagem ativa das 
estruturas histológicas. Ao ter que reproduzir 
as estruturas visualizadas no microscópio, o es-
tudante se atenta para detalhes morfológicos e 
retêm conceitos histológicos importantes. Este 
trabalho relata a experiência docente da for-
mulação de um concurso para premiar os me-
lhores desenhos, que compuseram o Atlas De-
senhado de Histologia disponibilizado em um 
website também criado para este fim (mkodoc.
wixsite.com/atlasdesenhado). Os dois melho-
res desenhos ainda foram eleitos por votação 
dos alunos, e outro pela escolha da docente e 
ambos foram premiados com livros-textos de 
Histologia cortesia de uma importante editora. 
Os desenhos selecionados levaram em conta a 
correta identificação e desenho das estruturas 
solicitadas, além do aspecto artístico. Este con-
curso foi feito para os alunos do primeiro ano 
do curso de Medicina da FMRP no 2º semestre 
de 2016 durante a disciplina RCG0146 – Morfo-
logia do Abdôme e Pelve, mais especificamen-
te nos sistemas: Renal, Reprodutor Masculino 
e Reprodutor Feminino. O desempenho dos 
alunos nos desenhos foi altamente correlacio-
nado ao seu desempenho na avaliação prática 
para identificação das estruturas em cortes his-
tológicos, e também na avaliação teórica que 
avalia o conhecimento da função e biologia 
tecidual. Assim, o envolvimento e motivação 
do aluno no concurso de desenho impactou 
positivamente seu estudo da histologia não só 
no aspecto morfológico mas também no seu 
conceito mais amplo, da função das estruturas.

Palavras-chave: Histologia. Desenho. Atlas 
virtual

Curvas de Progresso de 
Doenças Fúngicas em Laranjas: 
Da Quantificação à Modelagem

Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo

Silvio Sandoval Zocchi e Thiago de Paula Oliveira
 

De modo a estimular o aprendizado de 
Cálculo em Cursos de Ciências Agrárias, 
propomos que cada aluno inocule um fun-
go em uma laranja (Citrus sinensis L. Osbe-
ck) e acompanhe diariamente o progresso 
da doença até que o fruto esteja totalmen-
te tomado pela mesma. Do processo, sur-
gem questões do tipo: Como quantificar a 
doença? Quais funções podem descrever 
o progresso da doença ao longo do tem-
po? Como ajustá-las aos dados coletados? 
Como escolher a função mais adequada? 
Tais questões podem ser respondidas ao 
longo do curso, com o auxílio de técnicas 
como: cálculo do volume ou área da super-
fície da calota de uma esfera; construção 
de equações diferenciais; métodos de inte-
gração e método dos mínimos quadrados 
(minimização de funções de duas ou mais 
variáveis). Ao final do curso, os alunos são 
estimulados a escreverem um relatório nos 
moldes de um artigo científico. 

Essa prática tem se demonstrado uma efi-
ciente forma de despertar o interesse dos 
alunos pelo Cálculo.

Palavras-chave: Cálculo diferencial e inte-
gral. Ajuste de curvas. Equações diferenciais
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História da Enfermagem: 
Ludicidade e Significação

Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo

Bárbara Barrionuevo Bonini, Denise Maria de 
Almeida e Genival Fernandes de Freitas

 

Introdução
A história da enfermagem é uma disciplina 

que permite que cada enfermeiro possa in-
fluenciar o futuro da profissão, tornando-os 
capazes de avaliar e julgar os acontecimen-
tos que afetam suas carreiras, permitindo a 
capacitação profissional e dando-lhes com-
petências que lhes permitam desconstruir 
preconceitos e mitos, além de ampliar sua 
função social, consolidar suas ações e legi-
timar sua identidade profissional, contudo a 
disciplina parece não despertar o interesse 
dos profissionais e alunos pela temática. Por 
essa razão faz-se necessário o uso de meto-
dologias ativas para o ensino da história. 

Objetivo
Descrever o planejamento, implementa-

ção e avaliação da estratégia usada no ensi-
no de História da Enfermagem, para alunos 
do primeiro semestre de graduação em en-
fermagem. O conteúdo é parte da disciplina 
ENO 0701201- Enfermagem como prática 
social da Escola de Enfermagem da USP. 

Método
Relato de experiência. 

Resultados
Na etapa de planejamento foram delinea-

dos os objetivos de aprendizagem, divididos 
os temas e separados os textos-base para a 
discussão, elaboradas duas questões nortea-
doras por tema e os critérios de avaliação. Na 
etapa de implementação, com carga horária 
de vinte e quatro horas, os alunos foram di-
vididos em grupos e tiveram o apoio de dois 

professores para desenvolverem a síntese do 
conteúdo e a apresentação do mesmo. Cada 
apresentação teve duração de 20 minutos e, 
de maneira lúdica, os grupos responderam 
as questões. Participaram da atividade 82 
graduandos divididos em 8 grupos. Os crité-
rios de avaliação foram: a estratégia de apre-
sentação, a coerência e se as questões foram 
respondidas em sua totalidade, sendo este 
último item também avaliado pelos pares. 

Conclusão
A avaliação e comentários dos alunos nos 

levou a inferir que o objetivo da atividade foi 
alcançado. De maneira lúdica, apresentaram 
aos colegas a relevância da história da enfer-
magem como parte da formação do enfer-
meiro no que tange à construção identitária 
e profissional.

Palavras-chave: Enfermagem. História da 
Enfermagem. Educação

A Educação Física na Educação 
de Jovens e Adultos: Uma 

Experiência no CIEJA
Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo
Jacqueline Cristina Jesus Martins, Rayssa 
Fernandes Rojas, Valeria dos Santos Peso, 

Nathalia Campelo Ferraz Guirao, Adriana Alves 
Martins, Aline Aparecida Gama Vieira e Amanda 

Rossi Gomes
 

A presente pesquisa relata uma experiên-
cia pedagógica com o componente curricu-
lar Educação Física em um Centro Integrado 
de Educação de Jovens e Adultos da cidade 
de São Paulo. Esse Centro faz parte da rede 
Municipal de ensino e funciona como um 
projeto, existindo mais 14 CIEJAS na cidade. 
O texto aponta que a legislação que trata 
da Educação Física na EJA está ancorada em 
uma visão utilitarista do componente curri-
cular e que essa legislação corrobora com 
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a ausência da EF na EJA. A pesquisa aponta 
novos caminhos para se pensar a EF na EJA 
e relata uma experiência com os estudan-
tes dessa modalidade de ensino. Durante o 
ano de 2015 as aulas de Educação Física das 
turmas de alfabetização foram realizadas 
dentro dos turnos de aula dos estudantes e 
incluíram a participação de jovens, adultos, 
idosos, e pessoas com deficiência. As aulas 
foram propostas a partir da Pedagogia Cul-
tural que tem seus pressupostos ancorados 
no Multiculturalismo Crítico e nos Estudos 
Culturais. A partir de um mapeamento das 
práticas corporais dos grupos foram reali-
zadas a seleção de temas e conteúdos que 
dialogavam com a escola, com a comuni-
dade e com os interesses dos estudantes. 
Proporcionando momentos de aula com 
diálogos, trocas de experiência e aprendiza-
do para os estudantes e para a professora, 
as aulas aconteciam em diferentes espaços 
dentro e fora da escola. Participar de uma 
proposta de aula de Educação Física que 
valorizou os saberes e os interesses desses 
estudantes, proporcionou uma relação com 
o componente curricular que rompeu com 
a ideia de atividade livre, descanso ou uma 
prática laboral. A realização de uma expe-
riência que colocou os estudantes como 
protagonistas das aulas os fez reconhecer 
que nas aulas Educação Física também se 
aprende. E também questiona a atual legis-
lação sobre a EF na EJA.

Palavras-chave: Educação Física. EJA. Pe-
dagogia Cultural

Semente, ato, mente e voz - 
liberdade e criação no trabalho 

vocal do ator
Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo
Liana Ferraz Diniz 

 

Por meio de escrita performática, o pre-
sente trabalho registra experiências em sala 
de aula a partir da utilização de músicas in-
terpretadas por Elis Regina. Tais músicas fun-
cionam como disparadores criativos para im-
provisação corporal/vocal do aluno de Artes 
Cênicas. Compreendendo a voz como duplo 
do corpo e a palavra como duplo da ima-
gem, o trabalho pesquisa, de forma prática, 
procedimentos para uma pedagogia para a 
voz em cena que extrapole objetivos técni-
cos no sentido de aquisição de habilidades 
fisiológicas e abra espaço para a experiência 
da voz como atravessamento; afeto. O que 
se ouve com os ouvidos; o que se ouve com 
a coluna; o que se ouve com o corpo todo. 
Quais são os mecanismos de escuta e de 
dança a partir dessa escuta. Quais são as vo-
zes que saem desse corpo que dança o som 
do outro ou o som do próprio corpo. Quais 
são as cadeias de sentido que cada som car-
rega. São algumas das questões norteadoras 
dos procedimentos experimentados.

A escolha pela voz de Elis Regina vem jus-
tamente do lugar afetivo que é mobilizado 
quando a escuto. Assumindo o desejo como 
origem primeira da voz (o sujeito fala porque 
deseja), trago o desejo também como ori-
gem dessa pesquisa. Além dessa motivação 
primeira, experiências anteriores mostram a 
potência da obra dessa artista em procedi-
mentos práticos com atores em formação.

Escolho, como um dos objetivos da pes-
quisa, a aproximação entre a palavra escrita 
(produção textual resultante) e a voz (que 
deve ser a minha, como autora de tal texto). 
Para a palavra escrita falar, ‘o verbo tem que 
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pegar delírio’, como diz Manoel de Barros. 
Faz parte, portanto, da investigação, a ten-
tativa de dar voz à palavra escrita no ato de 
registro da pesquisa. Sigo passos da escrita 
performática.

Ouvir com o corpo todo.
Dançar o que se ouviu.
Falar como sopro do corpo que dança.
Olhar para o movimento dos sentidos e 

registrar para virar verbo.
Escrever com mãos de poeta para o verbo 

delirar.
Como se fora brincadeira de roda.

Palavras-chave: Voz. Elis Regina. Corpo

Inventariando: Passo a passo 
do processo de inventário

Faculdade de Direito de Vitória 
Arthur Emanuel Leal Abreu

 

A morte é um fenômeno inevitável para 
todos. Contudo, apesar da morte de um in-
divíduo, a vida segue para os demais. Nesse 
contexto, o Direito das Sucessões regula a 
transmissão do patrimônio do falecido para 
seus sucessores, o que é instrumentalizado 
pelo processo de inventário e partilha.

No curso de Direito da Faculdade de Direi-
to de Vitória (FDV), a disciplina de Sucessões 
(ou Direito Civil VII) está alocada na grade do 
9º período, no qual não há cadeira de direito 
processual civil. Já no período seguinte – o 
último do curso –, há apenas a disciplina de 
direito processual coletivo. Por essa razão, 
cabe à disciplina de Direito Civil VII abarcar o 
ensino das normas processuais concernen-
tes à sucessão hereditária.

Pensando nisso, desenvolvemos a ativida-
de “Inventariando: passo a passo do proces-
so de inventário”, consistente na simulação 
de um processo de inventário, a partir de um 
caso concreto. Desse modo, antecipa-se o 
cotidiano profissional, permitindo uma ex-

periência em sala de aula, onde há espaço 
para o aprendizado. Além disso, viabiliza-se 
o estudo transdisciplinar do Direito Sucessó-
rio, conectando o direito material ao direito 
processual.

A estratégia ainda vai além, porque, para 
proceder à simulação, é preciso que os alu-
nos conheçam os institutos que se revelam 
no decorrer do processo de inventário. Des-
sa forma, demanda-se a pesquisa e a apre-
sentação dos resultados aos colegas, cons-
truindo-se um aprendizado compartilhado. 
Nesse sentido, não se pode ignorar o prota-
gonismo do aluno, que participa ativamente 
do processo de construção do conhecimen-
to, em vez de assumir a tradicional postura 
passiva, de receptor dos conhecimentos do 
professor.

Em termos metodológicos, a atividade 
“Inventariando” parte de um caso fictício, 
elaborado pela equipe docente, apresentan-
do-se a biografia de um indivíduo, narran-
do suas relações familiares e sua evolução 
patrimonial, a fim de caracterizar seus bens 
e herdeiros, até o falecimento do indivíduo 
em questão, quando surge a necessidade do 
processo de inventário e partilha.

A partir de então, o processo é dividido 
em 13 etapas, referentes a diferentes insti-
tutos do direito sucessório. Por sua vez, os 
alunos formam duplas ou trios, encarregan-
do-se de uma das etapas do processo. Con-
vém destacar que toda a turma analisa um 
mesmo caso, o que confere maior coesão ao 
grupo e à atividade. Definidos os temas de 
cada grupo, cabe aos alunos pesquisar o res-
pectivo instituto, para apresentá-lo aos co-
legas, incluindo os diversos entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais acerca da ma-
téria. Além disso, é essencial que cada grupo 
produza uma peça processual determinada, 
a fim de constituir os autos do processo si-
mulado.

Como o processo é um conjunto de atos 
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concatenados, cada grupo depende da pro-
dução dos grupos anteriores para que possa 
se manifestar nos autos. Por tal razão, a ativi-
dade desenvolve-se ao longo de um mês, já 
que é preciso que os alunos tenham ciência 
dos atos anteriores para que possam apre-
sentar a devida reação no processo.

Em termos de conteúdo, a atividade per-
mitiu o estudo de temas como a figura do 
inventariante, a intervenção do Ministério 
Público, as impugnações, o pagamento das 
dívidas do autor da herança, a cessão de 
direitos hereditários, as modalidades de re-
núncia, a avaliação dos bens e o cálculo do 
imposto e os institutos da colação e da so-
negação.

Quanto à experiência de simulação, cada 
grupo atuou em posição diversa no âmbito 
do processo: a maioria incorporou a função 
de advogados, mas houve, também, casos 
de atuação como juiz, proferindo-se a deci-
são de nomeação do inventariante, e como 
tabelião, quando da confecção de escritura 
pública.

É importante, ainda, apontar que, no de-
correr da atividade, alguns grupos são in-
cumbidos de acrescentar novos fatos ao caso 
fictício. Dessa forma, confere-se dinamismo 
ao trabalho, uma vez que surgem questões 
que provocam reviravoltas no processo. Esse 
artifício é utilizado, também, para captar o 
interesse da turma, que deve estar atenta às 
apresentações dos colegas para se manter 
atualizada.

Tendo em vista que os alunos precisam ter 
acesso ao material produzido pelos grupos 
anteriores, recorreu-se ao uso da tecnologia 
para facilitar o desenvolvimento da ativida-
de. Assim, criou-se uma pasta para “armaze-
namento em nuvem” das peças processuais 
elaboradas pelos alunos.

Desse modo, todos os alunos tinham aces-
so, a qualquer momento, a todas as peças 
do inventário fictício. Essa configuração as-

semelha-se à realidade do processo judicial 
eletrônico, que vem sendo gradativamente 
implementado no Judiciário brasileiro. Ao fi-
nal do projeto, foi possível ter acesso a um 
processo de inventário completo, desde o 
requerimento de abertura até as últimas de-
clarações.

Ressalta-se, ainda, que as ferramentas de 
edição dos arquivos permitem que a equipe 
docente efetue correções no material dis-
ponibilizado pelos alunos, a fim de que os 
trabalhos subsequentes não sejam prejudi-
cados por eventuais falhas nas peças ante-
riores.

Além da disponibilização das peças pro-
duzidas no sistema de “armazenamento em 
nuvem”, os alunos entregam uma via im-
pressa à equipe docente. Essa via é corrigida 
pela equipe docente e, ao final da atividade, 
restituída aos alunos que a elaboraram. Isso 
se deve à importância de fornecer feedback 
aos alunos, o que é “fundamental para cor-
rigir concepções equivocadas ou ainda mal 
elaboradas” (VALENTE, 2014, p. 91).

Aplicada no 2º semestre de 2016, a ativi-
dade foi bem-sucedida, com explanações e 
peças processuais de qualidade. Verificou-se, 
ainda, a assiduidade e participação efetiva 
dos alunos nas apresentações dos colegas, 
assumindo o papel central do processo de 
aprendizagem. Ao final do projeto, conso-
lidou-se, de fato, a compreensão global do 
processo de inventário e partilha.

 
Referências

VALENTE, José Armando. Blended learning 
e as mudanças no ensino superior: a propos-
ta da sala de aula invertida. Educar em Re-
vista. Curitiba, edição especial n. 4/2014, p. 
79-97.
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Desenvolvendo o lúdico para 
animais através de materiais 

reciclados
Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo
Maria de Fátima Martins

 

Elaboração, aplicação e 
avaliação de materiais 
didáticos

O lúdico para animais melhora o bem estar 
e o estresse e também pode ensinar os alunos 
da graduação a experiência de confeccionar 
brinquedos e jogos para animais como gatos 
e cães do abrigo municipal de Pirassununga 
que faz parte da disciplina optativa de bem 
estar animal. A disciplina ao longo da sua 
existência consolidou-se como espaço de 
pesquisa, extensão e, principalmente, ensino 
de graduação. O nosso laboratório didático 
é composto por ambientes complementares: 
o espaço Zooterapia e Bem Estar Animal e o 
Enriquecimento Ambiental, cujo acervo é ob-
jeto de apreço e estudo dos nossos alunos e 
graduação, pós, praticas profissionalizantes, 
iniciação e pré-iniciação cientifica, professores 
de ensino fundamental e médio e membros 
de ONG’s entre outros. O período de contato 
dos animais com os brinquedos desenvolvi-
dos é acompanhado por estagiários de inicia-
ção cientifica e também por voluntários dos 
cursos de medicina veterinária da USP e estu-
dantes matriculados nas disciplinas “VNP0244, 
VNP439 – Comportamento Animal”. As ativi-
dades desenvolvidas nesse espaço implicam 
no acompanhamento, observação, estudo do 
comportamento de acordo com a fisiologia 
do animal e intervenção durante a experiên-
cia lúdica do brinquedo do animal. As impres-
sões dos estudantes devidamente registradas 
em fotos ou por escrito são discutidas poste-
riormente com os profissionais das disciplinas 
envolvidas e submetidas ao confronto com a 
produção de conhecimentos do campo edu-

cacional. A análise dos portfólios e relatórios 
dos alunos, bem como das avaliações pre-
enchidas indiciam que o acompanhamento 
das atividades se constitui em uma experi-
ência formativa da maior importância, graças 
à possibilidade de interação aluno-animal-
-professor em situação lúdica. Na visão dos 
estudantes, a oportunidade de transformar o 
“momento do animal brincando” em objeto 
de estudo proporciona uma aproximação pri-
vilegiada com a realidade, o que só contribui 
para a formação científica e profissional dos 
futuros educadores.

Palavras-chave: material reciclado. canil 
municipal. lúdico

Anatomia segmentar no ensino 
da graduação

Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
Bárbara Tavares Schäfer e Althen Teixeira Filho

 

Este trabalho apresenta uma técnica 
anatômica, cujo estudo é baseado em seg-
mentos corpóreos e com um resultado fi-
nal que permite a visualização de frações 
de órgãos, assim como relações de vísce-
ras entre si. Para tal, considera-se, neste 
momento, a anatomia segmentar como 
um método auxiliar no estudo da anato-
mia topográfica, a bem da verdade ambas 
complementando-se. Para tanto, faz-se o 
preparo de cortes metaméricos, sendo es-
tes entendidos como segmentos transver-
sais de um corpo. Para melhor exemplifi-
cação, pode-se considerar que cada fração 
do cadáver correspondente à uma vérte-
bra, estaria delimitando um metâmero. Ao 
final do processo tem-se um material ana-
tômico o qual, em certos limites, reproduz 
imagens de um exame tomográfico, ainda 
com a vantagem de, em alguns casos, ter-
-se o desfrute de observações tridimen-
sionais. 
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Para a aplicação desta técnica utilizamos 
cadáveres inteiros de diferentes espécies 
que, após congelamento completo, são 
segmentados com uso de serra. O preparo 
posterior pode ser feito utilizando diversas 
técnicas anatômicas, dentre elas a criode-
sidratação e a plastinação. O objetivo da 
aplicação dessas técnicas anatômicas é 
produzir peças com expressivas informa-
ções anatômicas, fácil manuseio e resisten-
tes para que os alunos tenham seus estu-
dos qualificados. Além disso, outro objetivo 
é estimular o raciocínio anatômico, unindo 
questões teóricas e práticas, onde o estu-
dante deverá, no final, unir os diversos seg-
mentos, como num quebra-cabeças, resul-
tando na montagem do corpo por inteiro.

Palavras-chave: Técnicas anatômicas. Me-
tâmero. Ensino

Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo

Maria Christina de Souza Lima Rizzi e Renata Mie 
Garabedian

 

Análise e Criação de materiais de 
apoio pedagógico especialmente 
criados para exposições (versões 
impressas): Análise do caderno 

“De olho no MAC”

Trata-se de um projeto realizado a par-
tir do Programa Unificado de Bolsas, da Pró 
Reitoria de Cultura e Extensão da Universi-
dade de São Paulo que teve duração entre 
agosto de 2015 a julho de 2016 o qual teve 
a intenção de analisar, organizar e refletir 
sobre materiais didáticos do acervo pesso-
al da professora Maria Christina Rizzi, que 
agora fazem parte do Laboratório Didáti-
co-Pedagógico de Ensino e Aprendizagem 
das Artes Visuais do CAP. 

As etapas desse processo incluíram: lim-
peza, análise, classificação, catalogação ini-

cial e arquivamento, além de uma análise 
particular de cada bolsista a partir de um 
material de sua escolha. Esses materiais se-
rão disponibilizados para o uso na discipli-
na da pós-graduação “CAP5409 Curadoria 
Educativa: Elementos para uma Prática Crí-
tico- Reflexiva da Arte-Educação em Insti-
tuições Museológicas e Espaços Culturais” e 
da graduação “CAP0308: Arte/Educação em 
Museus e Exposições”. 

Para a segunda etapa das atividades da 
Bolsa PUB, foi feita análise de um material 
específico do Laboratório Didático-Pedagó-
gico de Ensino e Aprendizagem das Artes 
Visuais do CAP, escolhido pelas autoras. O 
pôster, portanto, tem a intenção relatar a 
avaliar o livro “De olho no MAC”, o primei-
ro material publicado pelo setor educativo 
do MAC USP, em 1992. A metodologia es-
colhida foi o sistema de leitura de imagem 
de obras em museus, o “Image Watching”, 
criado por Robert William Ott, o qual foi 
adaptado e usado na análise do objeto em 
questão. Fazem parte deste sistema as se-
guintes etapas: Thought Watching/Aqueci-
mento; Descrevendo; Analisando; Interpre-
tando; Fundamentando e Revelando que 
serão descritas no pôster.

Palavras-chave: Materiais Didáticos. Arte/
Educação. Educação em Museus

Tutoriais de moléculas como 
ferramenta de ensino: o caso 
dos tutoriais “Estrutura do 
DNA” e “Estabilidade do DNA”
Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo
Larissa Assis Barony Valadares, Guilherme Andrade 

Marson e Nadja Cristhina de Souza Pinto
 

Os tutoriais “Estrutura do DNA” e “Estabilida-
de do DNA” são produtos de uma metodologia 
para desenvolvimento de tutorias de moléculas 
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que estabelece as diretrizes: i. identificar uma 
necessidade educacional; ii. selecionar um as-
sunto; iii. usar animações interativas da estru-
tura molecular tridimensional (3D); iv. exibir 
simultaneamente a animação com mídias de 
suporte (texto/figuras/tabelas); v. integrar dife-
rentes modos de representação molecular 3D. 
A metodologia é fundamentada na teoria de 
aprendizagem significativa de Ausubel e em 
princípios de multimídia de Mayer, no intuito de 
promover a aprendizagem significativa da mo-
lécula por meio da exploração guiada de sua 
estrutura 3D. A necessidade de guiar o aprendiz 
é evidenciada com o aumento da complexida-
de estrutural. No caso de biopolímeros, como o 
DNA, é preciso explicar as interações químicas 
entre seus monômeros e entre os monômeros 
com o meio aquoso para que o aprendiz com-
preenda a estrutura e estabeleça relações desta 
com as atividades biológicas do DNA. Assim, a 
metodologia estabelece unidades conceituais, 
sendo que cada uma possui uma pergunta que 
explora gradualmente o DNA e as interações 
químicas envolvidas. Cada unidade apresenta o 
conteúdo por meio de uma mídia de suporte e 
uma animação, acionada pelo botão “Visualize 
3D”. A resposta é sempre organizada hierarqui-
camente: resposta resumida, detalhamento e 
relação estrutura/atividade biológica. Diversos 
conceitos químicos e bioquímicos são expli-
cados, como as fendas do DNA. Os recursos 
utilizados foram ferramentas do Laboratório 
Integrado de Química e Bioquímica e o DNA 
obtido do RCSB Protein Data Bank. Para valida-
ção foram realizadas atividades com alunos de 
pós-graduação em Bioquímica e com alunos 
de graduação em Veterinária, que responde-
ram a um questionário antes e outro após usar 
os tutoriais. A analise dos dados evidenciou 
o potencial dos tutoriais como ferramenta de 
ensino e aprendizagem e a percepção positiva 
dos alunos sobre o recurso didático.

Palavras-chave: DNA. Tutorial. Molécula 3D

Revitalização e Modernização 
do Acervo de Modelos 
Embriológicos e Teciduais do 
Departamento de Biologia 
Celular e do Desenvolvimento

Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo

Fábio Siviero
 

No ensino de Biologia Tecidual e do De-
senvolvimento um dos aspectos que mais de-
mandam tempo é a transmissão de conceitos 
tridimensionais e/ou movimentos de massas 
celulares ao longo do tempo a partir de repre-
sentações bidimensionais. Usualmente são uti-
lizados diversos recursos para facilitar a com-
preensão do conteúdo: animações, projeções, 
modelos, cortes, dissecções, origamis e filma-
gens. No entanto, o uso destes recursos geral-
mente é demonstrativo e restrito à sala de aula.

Nosso departamento possui um excelente 
acervo de modelos, que inclui peças de gesso, 
resina e cera. No entanto, este acervo sofreu 
ação do tempo e suas peças estão danifica-
das ou fragilizadas pela oxidação de materiais 
plásticos, impossibilitando a manipulação por 
parte dos alunos.

Com o intuito de recuperar e expandir este 
acervo, estão sendo confeccionadas peças no-
vas por impressão 3D. As peças são projetadas 
visando à facilidade de visualização, bem como 
às necessidades de portadores de deficiência 
visual, sendo utilizadas texturas diferentes em 
superfícies e placas com a identificação dos 
modelos em Braille.

Os modelos são produzidos em ABS ou PLA, 
plásticos que permitem a construção de peças 
complexas e de baixo custo, permitindo sua 
reimpressão quando necessário, e sua resis-
tência permite a manipulação pelos estudan-
tes em sala de aula.

As peças estão sendo modeladas através de 
fotogrametria ou esculpidas digitalmente. Os 
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modelos produzidos serão disponibilizados on-
line para uso em tela ou impressão, seguindo 
os atributos da licença Creative Commons Atri-
buição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 In-
ternacional. Outros modelos utilizados que não 
sejam de nossa autoria estão devidamente refe-
renciados e creditados nas suas caixas.

Os modelos já impressos até o momento 
estão sendo apresentados aos estudantes do 
primeiro semestre de 2017. Dentre as peças já 
em uso temos modelos de células, de tecidos 
e de diferentes fases de embriões.

 
Apoio: PRG-USP/Edital Santander e-Grad 

e ICB-USP

Palavras-chave: Impressão 3D. Biologia do 
Desenvolvimento. Biologia Tecidual

Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo
Daniela de Alcantara Leite dos Reis e Antonio 

Chaves de Assis Neto
 

O uso da digitalização e da 
impressão 3D como auxílio 
didático no ensino da disciplina 

de anatomia veterinária

Atualmente algumas ferramentas tecnoló-
gicas têm sido aplicadas no ensino da área 
médica e veterinária, pois facilitam a assimi-
lação do conhecimento, enriquecem e am-
pliam a prática profissional. 

A introdução de novas tecnologias, como 
a bioimpressão em 3D, no ensino da Anato-
mia Veterinária pode ser utilizada como um 
instrumento para o auxílio didático, buscan-
do reformular os tradicionais métodos de 
ensino baseados principalmente em disse-
cação de cadáveres fixados e muitas vezes 
conservados com o uso de formol, porém, 
mantendo a qualidade do aprendizado. 

Observa-se que esta nova proposta, além 
de atender a questões éticas, atende a pos-

síveis questões ambientais reduzindo a ge-
ração de resíduos químicos, e de saúde 
dos professores e alunos. A bioimpressão 
3D está sendo empregada para reproduzir 
diversas peças na medicina, incluindo pró-
teses e peças anatômicas de humanos, po-
dendo também ser usada na impressão de 
peças anatômicas na medicina veterinária. O 
sistema orgânico de escolha para iniciar as 
bioimpressões 3D, nesse trabalho, foi o sis-
tema esquelético, Portanto, o projeto tem 
como objetivos a produção de peças ana-
tômicas 3D (biomodelos de ossos) e testar 
o seu uso nas aulas de anatomia veterinária. 
Este projeto de pesquisa utilizará um scan-
ner 3D portátil para a digitalização das peças 
anatômicas e uma impressora 3D (Stratasys 
Mojo Printer) para a impressão das peças. 
O acervo de imagens tridimensionais e as 
peças produzidas em impressão 3D serão 
usados em aulas práticas dos alunos de gra-
duação do curso de Medicina Veterinária da 
Universidade de São Paulo (FMVZ), na Dis-
ciplina de Anatomia Descritiva dos Animais 
Domésticos I (VCI- 1101), como método 
auxiliar de ensino, onde após o estudo será 
aplicado um questionário aos alunos para a 
obtenção de respostas referentes ao uso de 
biomodelos e imagens tridimensionais das 
peças anatômicas.

Palavras-chave: anatomia. Bioimpressão 
3D. ensino

Neuroanatomia com texturas: 
programa de ensino inclusivo 

para deficientes visuais
Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo
Giovanne Baroni Diniz e Luciane Valéria Sita

 

O Ensino da Anatomia tradicionalmente se 
baseia na visualização de imagens em aulas 
teóricas e práticas, fato diretamente ligado à 
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necessidade dos alunos assimilarem a confi-
guração tridimensional do Sistema Nervoso 
para sua compreensão. Isto leva a uma agu-
da escassez de material didático universitá-
rio no tema que utilizem outras modalidades 
sensoriais como estratégia de ensino, o que 
prejudica a inclusão de alunos com deficiên-
cias visuais. A fim de atender as necessidades 
de alunos deficientes visuais, desenvolvemos 
materiais didáticos táteis para as aulas práti-
cas de Neuroanatomia Humana. Aplicamos 
experimentalmente esses materiais em par-
ceria com uma aluna com deficiência visual 
completa, que através deste material pôde 
frequentar todas as aulas, na maior parte do 
tempo de maneira independente, além de 
realizar avaliações da disciplina. As texturas 
também foram utilizadas pelos seus colegas 
videntes, sugerindo que os modelos desen-
volvidos podem ser utilizados como método 
universal.

Palavras-chave: inclusão. inovação. defici-
ência visual

O ensino da escrita em inglês 
em um curso de idioma: Do 
livro didático à prática docente
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo

Daniela Cleusa de Jesus Carvalho
 

Este trabalho discute o ensino da escrita 
em Inglês no nível avançado de uma escola 
de idiomas. Dois elementos foram analisa-
dos, o LD e as concepções dos professores 
acerca da escrita e do papel do professor de 
língua inglesa pedagógica, para identificar 
qual é a concepção de língua e de seu ensi-
no – segundo os pressupostos de Saussure 
(1969), Chomsky (1968), Bakhtin/Volochínov 
(1988) e Canagarajah (2002, 2013, 2015)– e 
a concepção de ensino-aprendizagem de 
escrita, baseada nas abordagens com foco 

no produto (FERREIRA 2007), no processo 
(FERREIRA 2007, 2011; TRIBBLE, 1996), e a 
abordagem social para a instrução da escrita 
(FERREIRA 2007, 2011; WINGATE e TRIBBLE 
2012). Foi realizada uma análise dos objeti-
vos e instruções apresentadas no manual do 
professor, e os exercícios que faziam uso da 
habilidade escrita. Averiguou-se que, embo-
ra o material fizesse uso de nomenclaturas 
que remetem à concepção processual e a 
com base na abordagem social da escrita, os 
exercícios em sua maioria remetiam ao ensi-
no voltado à abordagem com foco no pro-
duto. No caso das concepções de ensino e 
aprendizagem, observou uma ênfase voltada 
ao ensino tradicionalista e à análise de pa-
drões linguísticos. Os professores responde-
ram a questionários. Os resultados prelimi-
nares revelam que quanto maior a instrução, 
menor a conscientização da necessidade de 
se trabalhar com a escrita na aula de inglês 
em cursos de idiomas. Os dados suscitam 
questionamentos sobre o uso de expressões 
no livro didático que ocultam as suas reais 
concepções e a necessidade de análise mais 
detalhada da prática pedagógica e das con-
cepções apresentadas pelos professores.

Palavras-chave: Análise de Material Didá-
tico. Escrita. Prática Pedagógica
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Desenvolvimento de materiais 
didáticos para a plataforma 

Google Classroom
1Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo
2Hospital Universitário da Universidade 

de São Paulo
Barbara Gabriela Silva1, Clayton Henrique 

Rocha1, Tiago Visacre Chammas1, Ivone Ferreira 
Neves-Lobo1, Renata Rodrigues Moreira2, 

Seisse Gabriela Gandolfi Sanches1 e Alessandra 
Giannella Samelli1

 

O objetivo foi descrever a participação de 
pós-graduandos no desenvolvimento de 
conteúdos didáticos para alunos de gradu-
ação baseados em plataforma digital. Inicial-
mente foi elaborada uma lista de temas e a 
forma com que cada tema seria transmitido: 
esquemas, resumos, vídeos explicativos, tex-
tos, apresentações. Além do conteúdo, tam-
bém foram elaboradas atividades para serem 
respondidas na plataforma. Foram desenvol-
vidas 28 aulas nos mais diversos formatos. 
As maiores dificuldades encontradas surgi-
ram durante a elaboração dos conteúdos, 
pois se buscou utilizar uma linguagem clara 
e diferente das aulas e livros. Este trabalho 
possibilitou aos alunos de pós-graduação o 
aprofundamento do aprendizado e o ganho 
de novas habilidades. Além disso, para os 
alunos de graduação, possibilitou-se novos 
recursos para auxiliar no aprendizado, me-
lhorando o desempenho durante a disciplina 
e criando um ambiente virtual com conteú-
do de confiança disponível sempre que ne-
cessário.

Palavras-chave: EaD. Google Classroom. 
Materiais didáticos

Eficácia de um blog educativo 
como instrumento de ensino 
em bioquímica na visão de 
graduandos de nutrição: 

Estudo piloto
1Universidade Federal do Tocantins

2Universidade Estadual de Campinas
3Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo
Ana Karina Furtado Mendes1, Fernando Miguel 
Pedroso Toyos1, Liane Murari Rocha2 e Tatienne 

Neder Figueira da Costa3

 

Introdução
Despertar o interesse acadêmico pela bio-

química requer integrar seu conteúdo teóri-
co com a realidade profissional. Para tal, fa-
z-se necessário o desenvolvimento de novas 
ferramentas de ensino, como a utilização de 
tecnologias de informação. 

Objetivo
Avaliar a eficácia do blog educativo Bio-

químicAtiva para o ensino em bioquímica.

Métodos
Foram convidados 36 graduandos de nu-

trição de uma Instituição privada que esti-
vessem com a disciplina bioquímica em cur-
so ou concluída. Destes, 10 preencheram um 
questionário online sobre: dados pessoais, 
ensino e questões acerca da avaliação global 
do blog e do conteúdo do post “Consumo 
de Frutose e Esteatose Hepática”, sendo os 
dois últimos avaliados pela Escala Likert de 
6 pontos, variando de “discordo totalmente” 
a “concordo totalmente”, com a melhor ava-
liação atribuída à nota mais alta. Utilizou-se 
análise descritiva e os dados foram apresen-
tados em percentual e/ou média e desvio 
padrão.

Resultados
A amostra foi constituída por 40% de alu-
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nos do 2º, 50% do 3º e 10% do 5º semestre, 
com idade de 29,0±11,06 anos. A maioria 
é do sexo feminino (80%) e estuda no pe-
ríodo noturno (90%). Quanto à frequência 
de estudo, 44,4% estudam semanalmente, 
33,3% diariamente e 22,2% somente para 
as provas. Dentre os meios utilizados para 
estudo, 100% utiliza anotações das au-
las, 80% vídeos, 50% livros, 50% artigos e 
50% sites/blogs. Com relação ao blog/post 
a pontuação para o domínio do conteúdo 
pelos idealizadores foi 4,70±0,95; elabora-
ção do blog de forma clara e compreensível 
5,00±1,05; post como boa ferramenta de 
estudo 5,30±0,95; figuras auxiliam a com-
preensão 4,80±1,03; post claro e compre-
ensível 4,90±0,99; post demonstra a apli-
cabilidade da bioquímica 5,00±1,05; post 
demonstra a relação da bioquímica com a 
fisiopatologia 5,10±1,110; após ler o post, 
senti motivação para estudar bioquímica 
5,20±0,92. 

Conclusão
Conclui-se que ambos, blog e post, mos-

traram-se eficazes como instrumento para o 
ensino em bioquímica.

Palavras-chave: Bioquímica. Ensino. Gra-
duação

Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo

Marjorie Caroline Yamamoto, Marina Picazzio 
Perez Batista, Jean Barroso de Souza e Maria 

Helena Morgani de Almeida
 

Elaboração e Validação 
de Conteúdo de Cartilha 
Educativa para Motoristas 
Idosos: Mantendo Direção 

Eficiente e Segura

Introdução
Apesar da significativa mortalidade de ido-

sos no trânsito aumenta de forma acelerada 
o número de motoristas dessa faixa etária no 
Brasil. Mudanças nas habilidades de dirigir 
podem ser compensadas ou reduzidas, em 
grande parte, por práticas de auto cuidado. 
Materiais educativos podem ser adotados 
pelo terapeuta ocupacional para auxiliar ido-
sos na aquisição e reforço dessas práticas. 

Objetivo
Elaborar e validar material didático sob 

a forma de cartilha para motoristas idosos 
com ênfase em esclarecimentos quanto às 
mudanças decorrentes da idade no ato de 
dirigir e práticas de auto cuidado para redu-
zir dificuldades 

Metodologia
Estudo qualitativo, exploratório e descri-

tivo com participação de dois grupos: tera-
peutas ocupacionais e outros especialistas 
envolvidos na questão da direção veicular 
de idosos, com emprego da técnica Delphi 
em três etapas: 1ª) confecção da versão pre-
liminar de cartilha educativa com base em 
levantamento bibliográfico e documental; 
2ª) submissão e avaliação da versão prelimi-
nar pelos participantes, visando gerar versão 
ajustada; 3ª) submissão e avaliação de ver-
são ajustada com vistas a estabelecimento 
de consenso entre os participantes e que re-
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sulte na versão validada em seu conteúdo. 

Resultados preliminares
O projeto encontra-se em andamento. O 

levantamento bibliográfico e documental 
possibilitou ao aluno: conhecer estratégias 
em âmbitos, nacional e internacional, ado-
tadas pelo terapeuta ocupacional para fa-
vorecer direção segura de idosos e; amparar 
processo em curso de confecção da cartilha. 

Conclusão
O projeto tem favorecido ao aluno apro-

fundamento teórico em tema relevante para 
a área de terapia ocupacional; participação 
em processo de criação de material educati-
vo e conhecimento sobre técnica de pesqui-
sa apropriada para validação de conteúdo de 
materiais por especialistas.

Palavras-chave: Formação acadêmica. 
Graduação. Elaboração de material didático

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo

Ursula Marcondes Westin, Marta Cristiane Alves 
Pereira e Yolanda Dora Martinez Évora

 

Ambiente virtual de 
aprendizagem na educação 
sobre doação e transplante de 

órgãos

É fundamental pensar a educação on-li-
ne como uma expressão tecnológica nutri-
da de grande poder atualmente, utilizando 
a internet como ponte para distribuição de 
informações de forma rápida, além da cons-
trução colaborativa do conhecimento.Neste 
contexto, nota-se a importância da forma-
ção do graduando de enfermagem levando 
em consideração um processo educacional 
que ensine o aluno a ser ativo e a buscar e 
aprimorar as habilidades básicas essenciais. 
Trata-se de uma pesquisa aplicada, com 

abordagem descritiva-exploratória, visando 
o desenvolvimento e avaliação de um am-
biente virtual de aprendizagem para educa-
ção a distância. Para esta etapa de avaliação 
do protótipo participaram 16 estudantes de 
graduação em enfermagem. As duas últimas 
perguntas da avaliação foram abertas e pos-
sibilitaram aos alunos avaliadores, que dei-
xassem sua opinião acerca do conteúdo do 
curso, bem como críticas e sugestões para 
melhoria.Quando questionados acerca do 
que acrescentariam ao conteúdo do curso, 
as respostas foram: - “Achei adequado. Em 
minha opinião, os cursos online (a distância), 
facilitam nossas vidas pelo fato de podermos 
acessar em qualquer momento no conforto 
de nossa residência!”; - “O curso tem bastan-
te material para consultas, isso é muito in-
teressante pois podemos consultar esse ma-
terial em outro momento”; - “Acredito que 
o conteúdo do curso está adequado. Não 
sugiro mudança”; “Quanto ao vídeo introdu-
tório, é muito bem feito, interessante de as-
sistir e com conteúdo adequado”; “Os jogos 
são uma forma bem interessante de testar o 
conhecimento adquirido em cada unidade, 
principalmente porque cada um se utiliza de 
uma estratégia diferente”. Conclui-se que o 
AVA protótipo sobre doação e transplante 
de órgãos foi avaliado positivamente, pelos 
alunos de enfermagem, de acordo com a 
maioria dos atributos relacionados. Median-
te os comentários deixados pelos alunos, o 
curso atendeu plenamente a seu objetivo, 
sendo elogiado e considerado muito bom 
para o público alvo.

Palavras-chave: Ambiente virtual de 
aprendizagem. transplante de órgãos. Ava-
liação de aprendizagem na educação sobre 
doação e transplante de órgãos
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1Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo

2Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Marcelo Eduardo de Oliveira1, Natalia Fernanda 

da Cruz Gregorio2 e Adriano Rogério Bruno Tech2

 

Elaboração de material didático 
online para oficinas práticas de 
programação, prototipação e 
desenvolvimento de projetos 

utilizando Arduino

Embora os sistemas microcontrolados e 
embarcados já façam parte do cotidiano da 
nossa sociedade, a maioria das pessoas pos-
sui um conhecimento restrito a respeito do 
funcionamento dos milhares equipamentos 
domésticos. A situação não é diferente para 
muitas pessoas em formação nos diversos 
cursos de graduação que, apesar de serem 
potenciais precursores do desenvolvimento 
tecnológico, têm pouco ou nenhum contato 
com essas tecnologias que poderiam trazer 
importantes inovações para a indústria bra-
sileira.

Sabendo-se que a pesquisa representa o 
mecanismo de criação e gênese do conhe-
cimento, o ensino, por sua vez, representa o 
mecanismo de difusão do conhecimento e 
que a extensão representa a objetivação do 
conhecimento, com a produção deste ma-
terial didático online pretende-se apoiar as 
atividades de difusão do laboratório através 
de oficinas praticas, além de incentivar o de-
senvolvimento de habilidades, tais como o 
raciocínio lógico para desenvolvimento de 
programas computacionais, a capacidade de 
planejamento e a criatividade para desen-
volver projetos em escala de protótipo que 
contribua para o desenvolvimento pessoal e 
acadêmico da comunidade participante que 
hoje não conta com um material didático es-
pecializado como este.

Espera-se que ao final das oficinas práticas 

os participantes sejam capazes de desenvol-
verem sistemas e aplicações no âmbito da 
automação predial, em diversos ambientes, 
bem como incluir os alunos de graduação e 
pós-graduação na tecnologia da computa-
ção embarcada.

Desta forma, o objetivo deste projeto é 
produzir um material didático online teóri-
co-prático, que será constituído por ofici-
nas práticas de programação, prototipação 
e desenvolvimento de projetos utilizando a 
tecnologia Arduino, visando estimular a cria-
tividade e o raciocínio lógico em diferentes 
aplicações, diferenciar os profissionais e fu-
turos profissionais, estimulando sua visão 
para soluções alternativas e inovações tec-
nológicas com aplicações nas mais diversas 
áreas de atuação.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. In-
terdisciplinariedade. Inovação

Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo

Maria Christina de Souza Lima Rizzi e Alex 
Ricardo Avelino

 

“Análise e criação de materiais 
de apoio pedagógico 
especialmente criados para 
exposições : “GET IT” Self-

Guided Tour”

O projeto “Análise e criação de materiais 
de apoio pedagógico especialmente criados 
para exposições” teve por intenção analisar, 
organizar e refletir sobre materiais didáticos 
do acervo pessoal da profª Drª Maria Chris-
tina Rizzi, que agora fazem parte do Labo-
ratório Didático-Pedagógico de Ensino e 
Aprendizagem das Artes Visuais do CAP. As 
etapas desse processo incluíram: limpeza, 
análise, classificação, catalogação inicial e ar-
quivamento, além de uma análise particular 
de cada bolsista a partir de um material de 
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sua escolha. Esses materiais foram disponi-
bilizados para o uso na disciplina da pós-
-graduação “CAP5409 Curadoria Educativa: 
Elementos para uma Prática Crítico-Reflexiva 
da Arte-Educação em Instituições Museoló-
gicas e Espaços Culturais” e da graduação 
“CAP0308: Arte/Educação em Museus e Ex-
posições”.

Em seguida à organização, houve a es-
colha e análise particular de cada bolsista 
de um dos materiais de sua escolha, e um 
dos escolhidos foi o em inglês “GET IT” Sel-
f-Guided Tour, realizado pela então Colleen 
Sheehy, diretora do educativo e assistente da 
direção de programas de visitas do Weisman 
Art Museum, da University of Minnesota. 

Abordando a questão do visitante do mu-
seu e a sua participação ativa no processo 
de apreciação das obras nele dispostas, as-
sim como estimulando perguntas e questio-
namentos que auxiliariam no processo de 
compreensão e crítica dos trabalhos em exi-
bição, o material era para pessoas que qui-
sessem realizar visitas autoguiadas dentro 
do museu, permitindo que fizesse sozinho o 
processo de apreciação a partir do material 
que teria em mãos e das obras presentes na 
exposição.

Assim sendo, com o aprofundamento 
maior dos materiais, ambos os bolsistas pu-
deram desenvolver melhor uma pesquisa a 
respeito deles e, com a organização e catalo-
gação dos materiais, pensando no contexto 
da ECA – USP, que abriga quatro licenciatu-
ras, talvez impulsionar o estudo de materiais 
didáticos, formais ou não, pouco realizados 
na área das comunicações e artes.

Palavras-chave: materiais didáticos. arte/
educação. educação em museus
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Apresentação de Conteúdos 
Didáticos: Auxílio ao 
Planejamento Utilizando Redes 

Complexas

A maior parte do desenvolvimento de 
conteúdos didáticos consiste na apresenta-
ção sequencial de uma série de tópicos in-
ter-relacionados. Assim, torna-se desejável 
identificar critérios para a seleção da sequ-
ência de apresentação, de forma a permitir 
maior profundidade, maior velocidade de 
apresentação, ou algum outro objetivo em 
particular. O presente trabalho relata o uso 
de conceitos e métodos de redes complexas 
e de física estatística como forma de ava-
liar as características de uma sequência de 
apresentação e auxiliar no planejamento de 
disciplinas ou palestras. Redes complexas 
consistem em grafos com estrutura particu-
larmente elaborada, sendo que grafos são 
definidos como um conjunto de nós interco-
nectados por arestas. Tais redes podem ser 
caracterizadas por meio de medidas, como o 
grau de cada nó (número de conexões que o 
nó estabelece), o grau de interconectividade 
entre seus vizinhos (coeficiente de aglome-
ração), dentre outras possibilidades. Dada 
uma rede, é possível implementar simula-
ções computacionais nas quais um “agente” 
caminha por seus nós. Por exemplo, uma for-
ma tradicional de ser realizar tais caminhadas 
é caracterizada quando o agente se move do 
nó em que se encontra para um dos seus vi-
zinhos com igual probabilidade. Tal proces-
so é repetido por um determinado número 
de passos. A presente abordagem envolve a 
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representação de um dado conteúdo na for-
ma de uma rede complexa, na qual cada nó 
corresponde a uma parte do conteúdo a ser 
apresentado e as ligações representam re-
lacionamentos entre as partes. Caminhadas 
podem então ser realizadas nestas redes de 
forma a produzir uma sequência de tópicos 
relacionados. Parte do nosso objeto de estu-
do é identificar regras de caminhadas nestas 
redes que possam levar à serializações do 
conteúdo obedecendo certos requisitos de-
sejados, como incorporar reforço no apren-
dizado através de certo grau de repetição 
dos tópicos na apresentação.

Palavras-chave: redes complexas. planeja-
mento de apresetações. dinâmicas em redes
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Processos Estocásticos: Elaboração 
de material didático alternativo 
para cursos de graduação em 

Matemática e áreas afins

Gostaria de relatar neste breve resumo mi-
nha experiência ao lecionar a disciplina Pro-
cessos Estocásticos para o curso Matemática 
Aplicada a Negócios (MAN), oferecido pelo 
Depto. de Computação e Matemática da FF-
CLRP-USP. De fato, há bem pouca literatura 
em português sobre esse assunto que possa 
ser usada nos primeiros anos de um curso 
de exatas. Em geral, a bibliografia mais indi-
cada está em inglês, e dividida em vários li-
vros diferentes. Nesse contexto, elaborei em 
2010, na primeira vez que lecionei a disci-
plina, notas de aula que foram parcialmente 
editadas durante a vigência do projeto “Ade-
quação de material didático para o ensino 
de Processos Estocásticos na graduação em 
Matemática e áreas afins”, desenvolvido em 
2011, com 2 alunos bolsistas do programa 

Ensinar com Pesquisa (PGR-USP). Nessas no-
tas propus uma abordagem alternativa para 
o tópico mais importante da disciplina: o 
Teorema Ergódico, que trata da convergên-
cia de Cadeias de Markov para uma medida 
invariante. Foquei-me primeiro em Cadeias 
de Markov com espaço de estados finitos, e 
introduzi, entre outros conceitos usuais, os 
conceitos de irredutibilidade, periodicidade, 
e o cálculo da medida invariante para ca-
deias irredutíveis e aperiódicas. Em seguida 
apresentei exemplos e contra-exemplos que 
que mostraram a necessidade da irredutibili-
dade e da aperiodicidade para a convergên-
cia da cadeia. E só depois desse trabalho em 
várias aulas com os alunos, é que lhes apre-
sentei o Teorema Ergódico. Lecionei a dis-
ciplina Processos Estocásticos para o curso 
MAN em 2012, 2013 e 2014, e essa aborda-
gem foi bastante produtiva tanto para a dis-
ciplina quanto para a formação dos alunos, 
que entenderam a relação entre as hipóteses 
de um teorema e sua tese. O produto final 
dessa experiência, um texto em português 
de Processos Estocásticos, está em processo 
de elaboração, e aborda também Cadeias de 
Markov com espaços de estados enumerá-
veis, e o cálculo de probabilidades e tempos 
médios de absorção e primeira visita.

Palavras-chave: Processos Estocásticos. 
Cadeias de Markov. Teorema Ergódico
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PCK, TPACK e conhecimentos de 
base docente: apresentação e 
reflexões sobre um instrumento 
de avaliação da percepção 
de professores em formação 
participantes do curso a 
distância de Licenciatura em 

Ciências da USP
Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo
Percia Paiva Barbosa e Suzana Ursi

 

Avaliação e indicadores 
de aprendizagem na 
graduação

Este trabalho visa apresentar e refletir so-
bre o processo de construção de um instru-
mento original de coleta de dados elaborado 
para investigar a percepção de licenciandos 
em Ciências sobre o desenvolvimento de 
seus conhecimentos de base docente. Cons-
truímos um questionário inspirado nos estu-
dos de Schmidt et al (2009) e Archambault 
e Crippen (2009). Inicialmente, contou com 
56 afirmações, associadas a Escala de Likert 
de 5 pontos, que diziam respeito aos co-
nhecimentos base propostos por Shulman 
(1987) e por Mishra e Koehler (2006), sen-
do divididas em: 8 questões sobre Conhe-
cimento Pedagógico do Conteúdo (PCK); 8 
sobre Conhecimento Tecnológico do Peda-
gógico do Conteúdo (TPACK); 4 sobre um 
conteúdo mais amplo (Ciências); 4 sobre um 
conteúdo específico (Diversidade vegetal); 
4 sobre conhecimento de currículo; 4 sobre 
conhecimento pedagógico; 4 sobre conhe-
cimento do contexto educacional; 4 sobre 
conhecimento dos fins educacionais; 4 sobre 
conhecimento dos alunos; quatro sobre co-
nhecimento tecnológico; 4 questões sobre 
conhecimento tecnológico do conteúdo; 
e, por fim, 4 sobre conhecimento tecnoló-
gico pedagógico. A primeira proposta do 

questionário foi discutida em três ocasiões 
no BOTED (grupo de pesquisa Botânica na 
Educação IBUSP). Dessa maneira, a proposta 
preliminar sofreu alguns ajustes e foi efetu-
ada a aplicação de um teste piloto com cin-
co licenciandos do curso de Licenciatura em 
Ciências da USP, sendo que novas alterações 
foram realizadas. Uma banca de qualificação, 
composta por 3 especialistas da área de for-
mação de professores também apresentou 
algumas sugestões sobre o instrumento. As-
sim, a versão final do questionário contém 4 
questões sobre o perfil dos participantes e 
56 afirmações sobre conhecimentos docen-
tes. Ele já foi aplicado para 90 licenciandos 
do curso à distância de Licenciatura em Ci-
ências da USP e está sendo aplicado no mo-
mento em outro curso (UNIVESP), sendo que 
os dados farão parte do trabalho de douto-
rado da primeira autora deste trabalho.

Palavras-chave: Instrumento de coleta. 
conhecimentos docentes. PCK e TPACK

Plágio: Ação pedagógica 
e preventiva no ensino de 

graduação
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo
Milena Maria de Araújo Lima Barbosa, Felipe 
Daun e Silva e Angela Maria Belloni Cuenca

 

Objetivo
A preocupação com as questões de ética e de 

integridade científica tem sido presença constan-
te na sociedade, principalmente o plágio no meio 
acadêmico. Considerando que a ação educativa 
é a principal forma de disseminar tais conceitos 
e que na graduação esse conhecimento é fun-
damental, este estudo tem o objetivo de avaliar 
o impacto de uma disciplina de graduação na 
compreensão dos alunos a respeito do plágio. 

Métodos
Estudo longitudinal de intervenção. A 
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compreensão dos alunos a respeito de plá-
gio é avaliada em dois momentos, antes e 
depois da intervenção, por meio de ques-
tionário aberto e escrito aplicado a 67 gra-
duandos do terceiro semestre do curso de 
nutrição. A intervenção consiste em 2 aulas 
(4h) expositivas e práticas sobre plágio, ci-
tação e referências, vinculadas à disciplina 
“Comunicação e Informação: Atividade In-
tegradora” (30h). A avaliação consiste no 
agrupamento dos relatos, considerando 
sete aspectos relacionados à compreensão 
plena sobre o plágio, sendo três relaciona-
dos à definição de plágio (apropriação de 
conteúdo; ausência de crédito; utilização 
total ou parcial de conteúdo) e quatro rela-
cionados às formas de evitar o plágio (pa-
ráfrase com devida citação; citação direta; 
autoria de documentos produzidos; cons-
cientização sobre o tema). 

Resultados Parciais
Antes da intervenção vimos que poucos 

alunos (7) têm compreensão sobre plágio e 
como evitá-lo. Um quarto deles (11) conhece 
pouco e outro um quarto (11), praticamente 
o desconhece. Cerca da metade (38) tem al-
guma noção sobre plágio, mas não sabem 
como evitá-lo. O segundo momento, após a 
intervenção, terá sua coleta de dados dentro 
de um mês, quando esta avaliação poderá 
ser concluída.

Palavras-chave: Plágio. Ensino Superior. 
Ética

Avaliação Interdisciplinar Discente 
do Curso de Odontologia – 
Metodologia, Resultados e 

Perspectivas
Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo
Helena de Freitas Oliveira Paranhos, Valeria 

Oliveira Pagnano de Souza, Christiano 
de Oliveira Santos, Miriam Aiko Nakane 

Matsumoto, Ricardo Henrique Alves da Silva, 
Simone Cecílio Hallak Regalo, Antonio Miranda 

da Cruz Filho e Mário Taba Júnior
 

A avaliação continuada do processo de en-
sino-aprendizagem é um dos fatores chaves 
contemplados no Projeto Político Pedagógi-
co da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto (FORP) da USP. O objetivo deste estudo 
foi apresentar os resultados da elaboração e 
aplicação, pela Comissão de Graduação da 
FORP, da “Avaliação Final Interdisciplinar”, no 
período de 2014, a 2016, cujo conteúdo ver-
sou sobre conhecimentos gerais e específicos 
das áreas constituintes da matriz curricular do 
curso. A avaliação constou de questões ob-
jetivas abrangendo áreas de conhecimento 
relacionadas aos 04 eixos temáticos da ma-
triz curricular do curso: Fundamentação em 
Ciências Biológicas, Ciências Odontológicas 
Pré-Clínicas, Ciências Odontológicas Clínicas 
e Fundamentação crítica, ética, humanística e 
social. As provas, com duração de 04 horas, 
foram aplicadas em 2014 (alunos do quin-
to ano; n=70), em 2015 (alunos do quarto e 
quinto anos; n=146) e em 2016 (alunos do 
terceiro, quarto e quinto anos; n=232), con-
tendo 60 (2014), 85 (2015) e 91 (2016) ques-
tões de múltipla escolha, algumas de caráter 
multidisciplinar, e divididas entre baixa, mé-
dia e alta complexidade. Os resultados mos-
traram uma participação discente de 100% 
(2014 e 2015) e de 96% (2016). Os maiores e 
menores números de acertos foram 48 e 24 
(2014); 68 e 33 (2015); 77 e 23 (2016), respec-
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tivamente, ficando a média em 34 (2014), 49 
(2015) e 48 (2016) acertos. A porcentagem 
dos acadêmicos que apresentaram pontua-
ção entre 50 e 75% de acertos foi de 82,9% 
(2014), 81% (2015) e 62% (2016). Os resul-
tados foram disponibilizados aos discentes 
e docentes, sendo analisados pela Comis-
são de Graduação, visando direcionamento 
de medidas de adequação dos conteúdos 
programáticos e processos de avaliação das 
disciplinas do curso. O processo forneceu 
subsídios para a formulação de propostas e 
modificações necessárias para implantação 
de melhorias do processo de ensino-apren-
dizagem do curso de graduação.

Palavras-chave: Odontologia. Avaliação 
Educacional. Provas de Rendimento

Processo avaliativo no modelo 
Kroton Learning System (KLS)

Kroton Educacional
Simone Nunes Pinto, Fernanda Müller de 
Oliveira Rovai, Iara Gumbrevicius e Paulo 

Heraldo Costa do Valle
 

A Kroton Educacional iniciou a aplicação 
do modelo Kroton Learning System (KLS) no 
segundo semestre do ano de 2015 e desde 
então, produziu 117 livros didáticos, nos mol-
des KLS, para 17 cursos nas áreas de saúde e 
ciências biológicas. Com base na metodolo-
gia ativa e foco na flipped classroom (sala de 
aula invertida), vem constantemente aprimo-
rando seu sistema. A proposta desse mode-
lo é ter o aluno como protagonista na busca 
do conhecimento e, dessa forma, garantir um 
aprendizado de excelência com maior chance 
de empregabilidade. Esse método disponibili-
za o material composto por situações proble-
mas voltadas e contextualizadas ao universo 
profissional da área de formação, com base 
nas competências profissionais exigidas pelo 
mercado de trabalho. Para atingir os objetivos, 
a avaliação tem grande importância durante 

o processo de ensino-aprendizagem. No mo-
mento que o aluno tem contato com o KLS, 
em cada uma de suas seções, este já realiza 
uma avaliação conceitual prévia. Em seguida, 
na sala de aula, mediado pelo docente e junto 
aos seus pares, são propostas atividades para 
construção e aperfeiçoamento dos conteúdos 
apresentados, para que os mesmos desenvol-
vam as habilidades condizentes à sua atuação 
profissional. O processo de avaliação, baseado 
na taxonomia de Bloom, é contínuo e ocorre 
também durante e após o desenvolvimento 
das temáticas. Esse sistema é construído por 
uma classificação delineada a partir de um ní-
vel mais simples (conhecimento) para o mais 
complexo (avaliação). A Kroton Educacional, 
tem a preocupação com um processo avalia-
tivo bem fundamentado, em função de sua 
missão que é melhorar a vida das pessoas por 
meio da educação responsável e de qualidade, 
formando cidadãos e preparando profissionais 
para o mercado, contribuindo para o desen-
volvimento de seus projetos de vida.

Palavras-chave: metodologia ativa. avalia-
ção. sala invertida

Avaliação de Graduandos na 
EACH em Disciplina sobre 
Cultura Pop, Fantástico e Ficção 
Científica: Correção de Provas, 
Trabalhos e Checagem de 
Frequência como Experiência 

no programa PAE
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo
Maurício de Paula Kanno

 

No segundo semestre de 2016, o autor des-
te trabalho foi assistente de professor como 
voluntário do programa PAE, em disciplina de 
graduação oferecida no período noturno a 
alunos graduandos da EACH, USP Leste. 

A atribuição que mais me exigiu dedicação 
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foi a correção e avaliação de duas provas e 
dois trabalhos dos alunos das duas turmas 
do período. Foram cerca de 120 provas indi-
viduais e 43 trabalhos em grupo que ficaram 
sob minha responsabilidade de avaliação, 
após prévia discussão com o professor e co-
lega estagiária sobre os critérios de correção. 

Aprendi que, apesar de estar sempre dispo-
nível para tirar dúvidas dos alunos, não havia 
interesse por discutir o conteúdo em si da dis-
ciplina ou para aprender como fazer melhor 
trabalho ou prova. Os alunos se preocupam 
mesmo com a formalidade de obtenção de 
notas e frequência registradas para sua disci-
plina da graduação, sem priorizarem o conhe-
cimento e habilidades discursivas. 

Como confirmação final disso, mesmo ten-
do me prontificado a informar notas, entregar 
provas que detalhadamente corrigi, apontei 
problemas de metodologia e profundidade de 
análise (e, com frequência, até de português 
e legibilidade), criatividade, adequação de 
atividades propostas a público-alvo, etc., ofe-
recendo também um plantão de dúvidas per-
sonalizado no horário da disciplina na semana 
seguinte à última aula do professor supervisor 
responsável pela disciplina, dos cerca de 120 
alunos das duas turmas, apenas cerca de 4 alu-
nos compareceram.

Destes 4, só um aluno desejou com humil-
dade ouvir-me em relação às necessidades 
de aprimoramento verificadas em uma de 
suas provas. Um agravante foi uma aluna que 
achou que, considerando que outros alunos 
de seu grupo em que houve avaliação posi-
tiva tiveram nota máxima, enquanto ela teve 
nota inferior, agrediu-me verbalmente inclu-
sive com termos de baixo calão. Sugere-se 
conscientização sobre a necessidade de apri-
moramento intelectual, civilidade, humanis-
mo e respeito aos graduandos.

Palavras-chave: avaliação. provas. traba-
lhos

“Avaliação como indutora 
do desenvolvimento de 
habilidades clínicas na 

formação em saúde”
Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo
Ana Estela Haddad, Carlos Javier Arauzo, Deise 

Garrido Silva e Marcelo Bonecker
 

Um dos desafios da formação na saúde é 
o planejamento pedagógico com base nas 
competências a ser adquiridas, integrando 
as de natureza cognitiva, prática e atitudinal. 
A avaliação tem grande potência, já que o 
estudante busca se preparar de acordo com 
o que é cobrado do seu desempenho. A Dis-
ciplina de Odontopediatria da FOUSP aplica 
a prova prática, baseada no “Objective Struc-
tured Clinical Evaluation (OSCE)”. Seu obje-
tivo é avaliar as competências clínicas e de 
comunicação, necessárias para o exercício 
profissional. O objetivo deste estudo foi o de 
analisar, por meio da série histórica de apli-
cação da prova prática em diferentes turmas, 
o desempenho dos estudantes na questão 
referente à aplicação da anestesia pterigo-
mandibular em crianças. A prova prática 
consistindo de 10 estações clínicas foi apli-
cada anualmente, para as turmas do curso 
de graduação diurno e noturno, desde 2007, 
até 2016. As questões foram planejadas com 
base nas principais habilidades clínicas para o 
bom desempenho no atendimento de crian-
ças. Para a comparação das notas da ques-
tão de anestesiologia foi utilizado o teste de 
Mann-Whitney (dois grupos independentes). 
Quando comparados mais de dois grupos, 
utilizou-se o teste de Kruskall-Wallis e testes 
post-hoc foram realizados considerando o 
ajuste de Bonferroni. O nível de significância 
adotado foi de 5%. As análises foram realiza-
das no software SPSS v.18 for Windows. Foi 
observada diferença significante nas notas 
entre as turmas (diurno e noturno) (p<0,001) 
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(diurno: média=0,69, mediana=0,70; notur-
no: media=0,63, mediana=0,65); e também 
conforme o gênero: diferença significativa 
(p=0,027)sendo a favor dos alunos de sexo 
feminino (média=0,68; mediana=0,70) em 
comparação aos alunos de sexo masculino 
(média=0,64; mediana=0,70). Mesmo após 
a aula teórica e o uso de vídeos ilustrativos, 
os estudantes demonstram dificuldade na 
execução da técnica correta durante a prova 
prática.

Palavras-chave: Avaliação. Graduação. Ob-
jective Structured Clinical Evaluation (OSCE)

Modelo computacional para o 
reconhecimento de emoções 
baseado na voz de alunos nos 
cenários de simulação clínica

1Instituto de Ciências Matemáticas e de 
Computação da Universidade de São Paulo
2Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
3Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
José Rodrigues Torres Neto1, Alessandra Mazzo2, 

Gerson Alves Pereira Júnior3 e Jó Ueyama1

 

A simulação clínica tem sido reconheci-
da como uma técnica eficaz para o ensino 
aprendizagem de profissionais da saúde. 
Nos processos de avaliação em simulação, 
geralmente emprega-se o uso de instru-
mentos de inquérito de conhecimento, sa-
tisfação e autoconfiança. Escassos são os 
estudos que avaliam estado emocional de 
alunos numa avaliação prática. A combi-
nação de instrumentos para a análise do 
estado emocional de alunos durante os 
processos de avaliação pode ser uma so-
lução promissora e de impacto no ensino 
aprendizagem. A análise emocional pode 
ser aplicada tanto no ensino como na ava-
liação de alunos de graduação em aulas 
práticas simuladas, uma vez que pode for-

necer uma compreensão mais abrangente 
do cenário estudado, bem como no apren-
dizado de conhecimentos aplicados na si-
mulação clínica. Este trabalho propõe um 
modelo computacional para o reconheci-
mento de emoções baseado na voz de alu-
nos, para ser utilizado em processos práti-
cos de cenários de simulação clínica. Para 
isto, o modelo computacional proposto 
é dividido em duas fases: i) extração das 
características e; ii) classificação das emo-
ções. A extração das características foi re-
alizada por algoritmos de processamento 
de sinais, com o objetivo de obter os coefi-
cientes cepstrais de frequência em mel (do 
inglês, Mel Frequency Cepstral Coefficient) 
e coeficiente de energia do sinal, que a par-
tir deste obteve os coeficientes delta e de 
aceleração. A classificação das emoções foi 
baseada no algoritmo de inteligência arti-
ficial k-nearest neighbors algorithm (Knn) 
para a identificação da emoção do aluno 
por meio de sua voz durante o processo. O 
modelo computacional concentrou-se na 
classificação das emoções básicas (alegria, 
desgosto, medo, neutro, raiva, surpresa, 
tristeza). Os resultados obtidos alcançaram 
uma acurácia de 75% de acerto nas emo-
ções por meio da voz de acordo com as 
características extraídas.

Palavras-chave: Simulação Clínica. Ava-
liação do discurso. Classificação de emo-
ções
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Implicações da prática clínica 
na satisfação dos estudantes 
com as atividades clínicas 
simuladas de alta fidelidade na 
assistência de enfermagem às 
medidas de conforto e higiene 
ao paciente usuário de fraldas 

descartáveis
1Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
2Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo
Juliana Constantino Franzon1, Alessandra 

Mazzo1, Mateus Henrique Goncalves Meska1, 
Filipe Andrade Bernardi2, Cezar Kayzuka Cotta 

Filho1 e Giovanna Cristina Conti Machado1

 

Introdução
A satisfação dos estudantes têm sido con-

siderada pelas instituições de ensino como 
tradutora de boas práticas e de boas condi-
ções de trabalho. Dentre os processos que 
levam a satisfação dos estudantes têm sido 
muito citados a inserção na prática clínica e 
as atividades laboratoriais. 

Objetivo
Identificar as implicações da prática clínica 

na satisfação dos estudantes com as ativida-
des clínicas simuladas de alta fidelidade nas 
medidas de conforto e higiene ao paciente 
usuário de fraldas descartáveis. 

Materiais e Métodos
Estudo quantitativo, quase-experimental, 

realizado após autorização ética com alunos 
de enfermagem, regularmente matriculados, 
maiores de 18 anos. Para a coleta de dados 
foram utilizadas a Escala de Satisfação com 
as Experiências Clínicas Simuladas (ESECS), 
e a Escala de satisfação e autoconfiança no 
aprendizado (ESAA). A coleta de dados foi 
realizada num workshop teórico prático si-
mulado. Os participantes receberam conte-

údo para estudo e participaram em grupos 
de 10 pessoas de cenários clínicos simulados 
de alta fidelidade. Antes e após a prática res-
ponderam aos instrumentos do estudo. 

Resultados
Participaram do estudo 100 graduandos de 

enfermagem. Entre eles, 90 (90%) eram do gê-
nero feminino e 10 (10%) do masculino. Quan-
to a idade, a média foi de 24 anos. Na com-
paração entre os dois grupos (com experiência 
prévia X sem experiência prévia) com relação a 
ESECS, a análise do Teste t (p valor), demonstrou 
que não houve significância nos fatores prática 
(0,724) e realismo (0,230) e cognitivo (0,319). 
Com relação a EASAA não houve significância 
na comparação da satisfação (0,452) mas hou-
ve significância na autoconfiança (0,000). 

Conclusões
Foram altos os níveis de satisfação e au-

toconfiança entre os alunos que possuíam 
e que não possuíam experiência prévia em 
campo clínico o que demonstra que esse 
não é fator diferenciador para a satisfação 
do estudante, e sim para a autoconfiança.

Palavras-chave: Simulação. Enfermagem. 
Educação em Enfermagem

Avaliação Formativa no 
ensino do Gerenciamento em 

Enfermagem
Universidade Federal de São Carlos

Jaqueline Alcântara Marcelino da Silva, Danielle 
Fabiana Cucolo, Vivian Aline Mininel e Sueli 

Fatima Sampaio
 

A avaliação formativa possibilita o acom-
panhamento longitudinal do desempenho 
do estudante no processo ensino aprendiza-
gem. O uso de modelos avaliativos orienta-
dos pela vocação formativa e dialogada com 
os atores favorece também, nestes espaços, 
o ensino e a aprendizagem de uma nova cul-
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tura de avaliação que escape ao burocratis-
mo . Objetivo: Relatar a experiência sobre o 
desenvolvimento da avaliação formativa no 
ensino de gerenciamento em enfermagem. 
Metodologia: A avaliação formativa tem sido 
realizada desde 2014, em três disciplinas da 
área de gerenciamento em enfermagem de 
um curso de Graduação em Enfermagem. A 
estratégia da avaliação formativa está foca-
da no processo e ocorre de modo dialogado 
ao final de cada encontro semanal. Prevê a 
autoavaliação, a avaliação dos outros partici-
pantes e a avaliação da facilitação desenvol-
vida pelo docente. Também é desenvolvida 
na metade do período de oferta da disciplina 
e ao seu final com utilização de um instru-
mento cujas questões são: Como tem sido 
sua participação nas atividades propostas, 
nas discussões em pequenos grupos e am-
pliadas? Como tem sido seu cumprimento 
do pacto de trabalho? O processamento das 
informações coletadas no instrumento é re-
alizado em espaço dialogado no qual o estu-
dante relata sua auto-avaliação aos pares e o 
docente emite feedback com a participação 
dos estudantes. Resultados: A experiência 
tem possibilitado auto-avaliação do estu-
dante, dos pares, das estratégias pedagógi-
cas das disciplinas e exposição de feedback 
apreciativo, que potencializa o desenvolvi-
mento do estudante e construção coletiva de 
propostas de melhoria do aproveitamento do 
processo ensino aprendizagem. Conclusão: 
A avaliação formativa tem contribuído para 
o desenvolvimento individual do estudante 
como sujeito ativo no processo ensino apren-
dizagem promovendo sua cooresponsabiliza-
ção, avanços no trabalho em grupo e cons-
trução de feedback apreciativo fundamental 
para a sensibilização à mudanças necessárias.

Palavras-chave: Avaliação formativa. Pro-
cesso Ensino Aprendizagem. Gerenciamento 
em Enfermagem

Características dos estágios 
não obrigatórios: Contribuição 
para a formação do profissional

Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo

Maria ELisabeth Machado Pinto e Silva, Steffany 
de Souza Lima, Isabela Valukas Gusmao, Maria 
Carolina von Atzingen e Monica Ines Elias Jorge

 

Introdução
De acordo com legislação federal, estágio 

não-obrigatório é aquele desenvolvido como 
atividade opcional, acrescida à carga horária 
regular e obrigatória. A realização de ativida-
des extracurriculares constitui importante fer-
ramenta para a formação profissional. 

Objetivo
Caracterizar os estágios não obrigatórios, 

realizados por alunos de curso de Nutrição, 
no que se refere à área de atuação profissio-
nal, duração do estágio, período do curso, 
remuneração e benefícios concedidos. 

Métodos
Levantamento de dados a partir de busca 

nos registros e arquivos do Serviço de Gra-
duação e do Setor de Estágios da Faculdade 
de Saúde Pública, de estágios realizados por 
alunos do curso de Nutrição ingressantes 
entre 2012 a 2016. 

Resultados
A área de atuação predominante na oferta 

de estágios é Alimentação Coletiva (29,4%), se-
guida por Marketing na área de Alimentação 
e Nutrição (26,5%), e Saúde Coletiva (17,6%). 
As atividades mais frequentemente desenvol-
vidas foram as relacionadas a controle de qua-
lidade em unidades de alimentação. A maioria 
dos estagiários pertencia ao período noturno 
(76,5%). Em relação ao semestre que cursa-
vam quando iniciou o estágio, o 7º semestre é 
mais evidente com 23,5%, seguido do 5º com 



Anais do 3º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo
04 e 06 de julho de 2017 - Campus Butantã - São Paulo/SP 378

17,6%. No que diz respeito à remuneração, a 
faixa salarial entre R$401,00 e R$800,00 foi a 
mais registrada, cerca de 73,5%; e salários mais 
altos (R$1.201,00 a R$1.600,00) são pagos em 
quantidade reduzida (8,8% do total). A maior 
parte das instituições concedeu benefícios 
como vale transporte e vale alimentação. A 
maioria dos estágios tem duração de 6 a 12 
meses (67,6%), com prevalência de carga horá-
ria de 30 horas semanais (76,5%). 

Conclusão
A área de maior inserção dos alunos em 

estágios não obrigatórios é Alimentação 
Coletiva, sendo controle de qualidade em 
unidades de alimentação a atividade mais 
frequentemente realizada. A remuneração 
média foi de aproximadamente R$600,00, e 
o tempo mínimo de permanência no estágio 
foi de 6 meses.

Palavras-chave: Estágios Não Obrigató-
rios. Graduação;. Formação
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Uma experiência de uma 
disciplina optativa do curso 
de graduação em Medicina 
Veterinária: O ensino da 
Zooterapia e os animais como 

suportes sociais
Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo
Thais Gomes Faustino, Maísa Carolina Eliseu e 

Maria de Fátima Martins
 

Multi, inter e 
transdisciplinaridade no 
ensino de graduação

As pesquisas referentes à Zooterapia e a 
intervenções assistidas por animais apre-
sentam crescimento lento, principalmente 
no âmbito acadêmico no qual o médico ve-
terinário está inserido. A visão que identifi-
ca o animal como suporte social predomi-
na em áreas como a psicologia, fisioterapia 
e terapia ocupacional, mesmo que ainda 
pertença à ciência animal. As atividades de 
ensino-aprendizagem e dos dispositivos de 
avaliação e indicadores de aprendizagem, de 
uma Disciplina Optativa tendo em vista os 
princípios da multi, inter e transdisciplinari-
dade, caracterizam-se pela reflexão sobre os 
animais e sua interação com o ser humano, 
tendo por escopo a aplicação do suporte so-
cial que é definido como uma série de ações 
derivadas da interação social com outro ser 
vivo que surte efeitos positivos nos níveis de 
bem-estar e na saúde humana. Os animais 
podem ser coterapeutas e atuar como fatores 
normalizadores em situações de adaptação a 
extremo estresse, como luto ou tratamentos 
de saúde, revestindo-se de uma importância 
crucial na formação do médico veterinário 
que atuará no mundo contemporâneo. Os 
animais também podem oferecer suporte 
social complementar ao já existente ou ser-
vir como substituto quando o suporte social 
humano é ausente, além de fornecer um re-

fúgio do estresse proveniente das relações 
humanas. Além disso, a figura não-humana 
não gera sensação de constrangimento na 
busca por suporte e fornece uma oportuni-
dade de liberdade de expressão. Isso mostra 
como esta interação pode ser fonte de bene-
fícios a saúde, ainda que seja senso comum 
que a presença de animais em tratamentos 
com imunossuprimidos seja perigosa por 
questões sanitárias. O contato com animais 
ainda pode diminuir a liberação de corticoi-
des, levando a uma redução da supressão 
do sistema imune em um curto período de 
tempo. O treinamento terapêutico para cães 
também não se mostra um fator estressor 
para estes animais, portanto essa disciplina 
optativa fornece um novo olhar aos alunos 
cursantes da mesma.

Palavras-chave: Zooterapia. Intervenções 
assistidas por animais. Transdisciplinariedade

Representação arquitetônica 
no processo de projeto

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo

Carolina Silva Oukawa e Dalton Bertini Ruas
 

As disciplinas de projeto de edificações e 
de representação arquitetônica, apesar da 
interdependência programática, possuem 
percursos isolados na graduação em arqui-
tetura e urbanismo. No estágio PAE do se-
gundo semestre de 2015, os professores de 
projeto apresentaram a demanda por ofici-
nas de representação, procurando mediar 
esses dois campos.

As oficinas deram espaço para uma refle-
xão do processo de projeto de arquitetura a 
partir de suportes de representação trazidos 
pelos próprios alunos. Foram dedicados dois 
módulos à representação arquitetônica no 
processo de projeto, que trataram de Cro-
quis e Modelos Físicos. O ponto de partida 
foi admitir o caráter não absoluto da repre-
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sentação arquitetônica: cada etapa do proje-
to solicita representações correspondentes. 

Como referência ao debate sobre cro-
quis, adotou-se o Caderno de riscos ori-
ginais do projeto da FAU USP, de Vilanova 
Artigas. Croquis são desenhos rápidos e 
imprecisos em termos de dimensões, mas 
carregados de significado quanto às inten-
ções de projeto. Os croquis da FAU mos-
tram diversas soluções distintas da forma 
final da obra. Assim mesmo, a iluminação 
zenital, as rampas e a permeabilidade visu-
al são presentes desde os primeiros dese-
nhos.

O segundo módulo discutiu a confecção 
de modelos de estudo como possibilidade 
de testes práticos de hipóteses levantadas, 
a exemplo do que ocorre em disciplinas de 
desenho industrial. A partir deste debate, a 
oficina propôs instrumentalizar a produção 
de maquetes de estudo aos alunos, a fim 
de desmistificar a dificuldade na confecção 
de modelos para projetar: em apenas vinte 
minutos, usando-se uma técnica japone-
sa, foi realizada a topografia do terreno de 
projeto da disciplina.

Conclui-se que a relação entre repre-
sentação e projeto arquitetônico nas fases 
iniciais do processo constituem um campo 
de estudo a ser expandido. Essa interface 
pode ser aprofundada de modo mais ex-
plícito nas próprias disciplinas de projeto 
e representação do curso de arquitetura e 
urbanismo.

Palavras-chave: Representação arquitetô-
nica. processo de projeto de arquitetura. en-
sino de arquitetura

O Ensino de Filosofia e a 
Literatura: Existência e Luta de 

Classes em Jorge Amado
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo

Isaar Soares de Carvalho
 

Várias obras da área da Literatura abordam 
temas da Filosofia, servindo como referên-
cia aos estudantes para a reflexão nas au-
las dessa disciplina, cuja linguagem, mesmo 
adotando terminologias específicas, dialoga 
com outras áreas do saber.

Nosso objetivo é demonstrar como a lei-
tura de um autor tão conhecido como Jor-
ge Amado pode despertar nos estudantes 
de Graduação, e mesmo no Ensino Médio, 
o interesse por temas da Filosofia que estão 
presentes especificamente em duas de suas 
obras: O País do Carnaval, de 1931, e Seara 
Vermelha, de 1946.

 Na primeira obra o autor discute o sentido 
da existência, abordando temas que estão 
presentes em pensadores como Sócrates, 
Pascal, Kierkegaard e Heidegger, para dar al-
guns exemplos.

Na segunda obra Jorge Amado expõe a si-
tuação de exploração dos trabalhadores do 
sertão nordestino, mostrando a necessidade 
de sua conscientização e organização como 
classe, em busca de seus direitos fundamen-
tais. Sua obra se abre com citações tanto de 
Castro Alves quanto de Luís Carlos Prestes 
e de Engels, de quem cita a tese, presente 
no Anti-Dühring, de que “a liberdade é o co-
nhecimento da necessidade”. Para Amado, 
o camponês só lutaria por seus direitos se 
tivesse consciência de sua exploração, mas 
enquanto a ideologia invertesse a realidade 
em sua mente, seu potencial de transforma-
ção seria nulo. 

Nosso objetivo, enfim, é demonstrar que, 
tanto em relação à questão do sentido da 
existência humana, quanto a seus aspectos 
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sociais e políticos, os quais não se dissociam 
do primeiro, essas duas obras demonstram 
que a Filosofia e a Literatura podem ser 
conjugadas para que a reflexão filosófica se 
torne mais próxima da realidade, dos pro-
blemas existenciais, sociais e políticos, e não 
incorra no erro de, ao tratar do ser, distan-
ciar-se dele.

Palavras-chave: Ensino de Filosofia. Temas 
filosóficos na Literatura. Jorge Amado

O cão comunitário como 
ferramenta de Ensino pesquisa 
e extensão na disciplina 
optativa de comportamento e 

bem estar animal
1Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo
2Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Maria de Fatima Martins1, Elisa Maria Pedroso 
de Lima2, Otavio Henrique Nascimento Teixeira 

T2, Matheus Noronha Marques2

 

Introdução
O estudo dos cães comunitários surge 

como uma importante ferramenta de auxilio 
em aula prática da disciplina de Bem Estar 
Animal e também representa na formação 
do aluno de medicina veterinária uma alter-
nativa de estudo inter, multi e trans discipli-
nar pois envolve controle populacional, bem 
estar animal, zoonoses , nutrição e manejo 
além de proporcionar conhecimento pratico 
ao acadêmico em como entender como a 
população interage com os animais do seu 
cotidiano.

Metodologia
A disciplina, além de abordar os aspectos 

fundamentais teóricos do comportamento e 
bem estar animal através de seus indicado-
res comportamentais e fisiológicos, propicia 
vivências de ensino as pessoas interessa-

das da comunidade e também membros de 
ONGs devidamente inscritos como alunos 
especiais. 

Resultados
O grau de bem estar foi de regular a alto 

para a maioria dos cães comunitários estuda-
dos sendo que a característica docilidade foi 
uma constante nesses animais. A interação 
dos mantenedores e outros moradores com 
os cães foram de afeto, responsabilidade e 
atenção, apesar de que muitos ainda desco-
nhecem os conceitos de bem estar animal e 
de guarda responsável. Como estes animais 
são aceitos pela população que não os vêm 
como ameaça, ocorre um contato mais ínti-
mo e mais expressivo, reforçando, assim, a 
necessidade de ações educativas com estes 
cuidadores como a forma de cuidar, o que 
fazer quando acontecer algo com relação a 
saúde animal e quanto ao comportamento 
deste. 

Conclusões
Os resultados aferidos permitem concluir 

que havia grande diferença na percepção da 
sociedade sobre a qualidade de vida desses 
animais comunitários e que estes desempe-
nham papel importante na comunidade. Os 
alunos da disciplina saem com uma visão 
bem pratica da mesma, muitas vezes sufi-
cientes para orientar ONGs , protetores de 
animais, escolas e dialogo com a comunida-
de o que por sua vez atua de forma extensiva 
a população .

Palavras-chave: Cão comunitário. Bem es-
tar animal. Comportamento
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Laboratório de Gestão: 
Da disciplinaridade à 

transdisciplinaridade
Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo
Maria Carolina Conejero e Antonio Carlos Aidar Sauaia

 

Não existem estratégias andragógicas uni-
versalmente válidas para conduzir disciplinas 
do curso de graduação em Administração. 
Entretanto, o excesso de racionalidade téc-
nica promovido por disciplinas conteudistas 
não fomenta o desenvolvimento de habili-
dades crítico-reflexivas necessárias para que 
os estudantes pratiquem conceitos teóricos 
e aprendam a tomar decisões sob incerte-
zas no contexto de ambientes econômicos e 
turbulentos. Este estudo tem como objetivo 
mostrar de que forma o Laboratório de Ges-
tão integra diferentes estratégias andragó-
gicas na educação gerencial com pesquisa, 
permitindo que graduandos de Administra-
ção pratiquem conceitos microeconômicos 
no contexto organizacional. Foram revisi-
tados no referencial teórico: as estratégias 
andragógicas na educação gerencial; os 
três pilares conceituais da disciplina cientí-
fica Laboratório de Gestão que perpassam 
pela disciplinaridade, multidisciplinaridade, 
pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade; e os conceitos micro-
econômicos relacionados às estruturas de 
mercado, teorias da oferta e da demanda, 
mecanismo de mercado, custos de oportu-
nidade, assimetria informacional e falhas de 
mercado relacionadas à seleção adversa, ao 
risco moral, à credibilidade e à reputação. 
Este estudo trata-se de uma pesquisa descri-
tiva e bibliográfica de abordagem qualitativa 
sobre a disciplina científica EAD 672 - Labo-
ratório de Gestão Empresarial I da Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo – FEA/USP. Os 
resultados evidenciam que o simulador or-

ganizacional pode ser um instrumento valio-
so utilizado pelo professor para a dinâmica 
do jogo de empresas, uma vez que permite 
praticar diferentes níveis de complexidade 
de regras econômicas associadas às áreas 
funcionais no contexto organizacional (da 
disciplinaridade à transdisciplinaridade). Ca-
berá aos professores identificar as potencia-
lidades e os desafios do uso de simuladores 
organizacionais em sala de aula.

Palavras-chave: estratégias andragógicas. 
jogo de empresas. disciplina científica

Um Modelo de Ciência 
Compartilhada na Iniciação 

Científica
Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo
Lucilene Cury, Bárbara Chaim Santos, Pablo 

Rizeto Guilherme, Gabriel Furlan Passos e Carlos 
Otavio Santos

 

A ideia básica deste trabalho em desen-
volvimento, na sua segunda fase, é a realiza-
ção de um projeto de pesquisa, de natureza 
interdisciplinar, em nível de graduação, de 
modo colaborativo, no qual a equipe de alu-
nos, em conjunto com o professor, trabalha 
de maneira horizontal. Assim, todas as fases 
da pesquisa são cumpridas por todos, desde 
a escolha do tema/problema, que resulta da 
demanda dos estudantes, conforme a reali-
dade sociocultural em que estão inseridos e 
do estágio acadêmico em que se encontram, 
devidamente monitorados pelo orientador, 
até a fase de publicação dos resultados obti-
dos. Esse é o caráter horizontal que se impri-
me ao desenvolvimento do projeto científico, 
no sentido de levar ao desenvolvimento da 
ciência e de incentivar o gosto pela mesma, 
já a partir dos primeiros passos dos alunos 
na USP. O objetivo é o de trabalhar com alu-
nos de diversas habilitações do Curso de Co-
municação, a fim de melhor obter a interdis-
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ciplinaridade proposta para a elaboração do 
referido projeto, que trata dos Movimentos 
Migratórios na atualidade. Por fim, para que 
se dê a publicização dos resultados da pes-
quisa, parte-se para uma nova modalidade 
de apresentação do conhecimento produzi-
do na Universidade: a divulgação paulatina 
dos resultados que vão sendo obtidos, atra-
vés de plataformas eletrônicas na Internet. 
Trata-se de utilização do que se denomina 
“ciência aberta”, que busca trazer acessibili-
dade à academia e integração entre esta e a 
sociedade.

Nessa etapa do trabalho científico, entra 
em a pauta a criatividade dos estudantes, 
que assim, a aliam ao rigor do método cien-
tífico e podem tornar a ciência uma motiva-
ção para todos.

A equipe do projeto em desenvolvimento 
participa do Grupo de Pesquisa CNPq Ciber-
nética Pedagógica – Laboratório de Lingua-
gens Digitais – LLD – da ECA/USP, por mim 
liderado, e cujo site é http://www3.eca.usp.
br/grupos/cpedagogica.

Palavras-chave: ciência colaborativa. conhe-
cimento compartilhado. interdisciplinaridade

Criação da Disciplina 
“Programação Avançada 
para Estudos de Processos 
Químicos”: Reflexão Didática 

e Primeiras Experiências
Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo
Moisés Teles Dos Santos, Ardson Dos Santos 
Vianna Junior e Galo Antonio Carrillo Le Roux

 

O desenvolvimento de novas tecnologias 
digitais tem mudado diferentes áreas do 
conhecimento, tais como processos indus-
triais, comunicação e educação. Novas tec-
nologias como Internet das Coisas, compu-
tação em nuvem e inteligência artificial têm 

estimulado o desenvolvimento de softwares 
e valorizado as habilidades computacionais 
em profissionais de diferentes áreas. Nor-
malmente, cursos de programação são ofe-
recidos no início do curso de engenharia, 
com exemplos de aplicação nem sempre 
relacionados diretamente à área em que o 
aluno irá se especializar. Nesse contexto, é 
desejável que alunos do último ano do cur-
so de Engenharia Química da Poli-USP com 
interesses computacionais possam integrar 
conhecimentos avançados de programação 
ao conhecimento já adquirido ao longo cur-
so em processos químicos. Com este objeti-
vo, foi criada a disciplina opcional “Progra-
mação avançada para estudos de processos 
químicos” no Departamento de Engenharia 
Química da Poli-USP. O objetivo é integrar 
conhecimentos de engenharia química a 
técnicas de modelagem de software e pro-
gramação, permitindo ao aluno desenvol-
ver ferramentas computacionais e abrindo 
novas oportunidades para os novos enge-
nheiros químicos formados com habilida-
des computacionais. A estrutura do curso 
é baseada em: FORTRAN e processamento 
paralelo, modelagem orientada a objetos 
(UML, C# e plataforma .NET), noções de CA-
PE-OPEN, linguagens XML e uso do simula-
dor aberto de processos EMSO. O presente 
trabalho apresenta a estrutura básica do 
curso, alguns trabalhos desenvolvidos em 
sala de aula e a percepção dos alunos sobre 
os novos conhecimentos adquiridos.

Palavras-chave: programação. software. 
processos químicos
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Ensino de métodos numéricos 
e computacionais para 

Engenharia de Biossistemas
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Fernando de Lima Caneppele e José Antonio Rabi

 

Muitos processos de interesse à engenharia 
são regidos por equações cuja complexidade 
requer métodos numéricos de solução. Em face 
da disponibilidade de computadores de alto de-
sempenho relativamente baratos aliada a méto-
dos numéricos cada vez mais eficientes e robus-
tos, a simulação computacional tem evoluído de 
modo expressivo e se firmado como ferramenta 
para PD&I (pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção) em diferentes setores industriais. PD&I assis-
tido por simuladores numéricos desenvolvidos a 
partir de modelos abrangentes desfruta de van-
tagens como:

• Aporte menor de recursos humanos e/ou 
financeiros para se alcançar o projeto otimizado 
ou para se fazer scale-up;

• Previsão do comportamento do processo ou 
equipamento em condições não testadas ou que 
possam causar acidentes, danos ao meio ou ris-
cos a operadores, usuários ou consumidores;

• Compreensão de fenômenos caracterizados 
por parâmetros cuja determinação é inviável ou 
difícil assim como para melhor análise de dados 
coletados.

Atividades de PD&I têm exigido não apenas 
“know-how”, mas sobretudo “know-why”, fa-
zendo com que a modelagem computacional 
abrangente de processos altere seu paradigma 
“caixa-preta” (“data-driven”) para o tipo “caixa-
-branca” (“physics-based”). Perante tal cenário, 
convém aos alunos de graduação em ciências 
exatas ou em engenharia estar familiarizados e 
aptos a aplicar ferramentas matemáticas e com-
putacionais.

No curso de graduação em Engenharia de 
Biossistemas oferecido pela FZEA/USP (em Pi-
rassununga), os conteúdos do bloco de Com-

putação e Informática englobam as disciplinas 
de Algoritmo e Programação de Computadores, 
Cálculo Numérico, Inteligência Artificial, Análise 
de Imagens em Biossistemas e Processamento 
de Sinais em Biossistemas. As disciplinas consti-
tuintes deste bloco são tanto de formação básica 
como intermediária, cujos conteúdos são desen-
volvidos entre o segundo e oitavo semestre da 
grade.

Tendo em mente complementar a disciplina 
de Cálculo Numérico mediante a apresentação 
de ferramentas computacionais avançadas dis-
poníveis em planilhas (ambiente) Excel, foi criada 
e inaugurada no 2º semestre letivo de 2016 a dis-
ciplina ZEB1082 Métodos Computacionais Apli-
cados. Esta disciplina tem por objetivo apresentar 
implementações computacionais avançadas em 
planilhas MS Excel para a solução numérica de 
problemas de interesse agroindustrial, comple-
mentando a formação em métodos numéricos 
dos alunos.

MS Excel (ou software similar) é um ambiente 
computacional amplamente difundido no meio 
profissional e aplicações avançadas para a solu-
ção numérica de problemas de interesse agroin-
dustrial irá complementar a formação dos alunos 
de Engenharia de Biossistemas. Com aplicações 
e estudos de casos envolvendo a solução numé-
rica de problemas de interesse agroindustrial, o 
programa da disciplina contempla:

• Revisão de MS Excel e planilhas eletrônicas: 
automatização de cálculos, implementação de 
fórmulas e funções, elaboração e manipulação 
de gráficos;

• Ferramentas de análise estatística de dados;
• Uso do “Atingir Meta” e do “Solver”;
• Operações com números complexos e 

análise de Fourier com aplicações de FFT 
(Fast Fourier Transform);

 • Implementação e uso de Macros e intro-
dução ao VBA (Visual Basic for Applications).

Palavras-chave: planilhas eletrônicas. cál-
culo numérico. graduação
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A Materialização das “Cidades 
Invisíveis” para Identificação de 
Impactos Ambientais Urbanos

Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo

Danúbia Caporusso Bargos
 

O uso de obras literárias é um recurso 
pouco explorado no ensino das engenharias, 
embora apresente grande potencial para 
despertar da criatividade, da reflexão crítica 
e da organização de ideias. O presente traba-
lho objetiva relatar uma iniciativa do uso da 
obra literária “Cidades Invisíveis” de Ítalo Cal-
vino na disciplina “Planejamento Ambiental 
e Urbanismo” do curso de Engenharia Am-
biental da EEL-USP. A iniciativa buscou pro-
mover, além da interdisciplinaridade, a apli-
cação dos conteúdos apresentados ao longo 
do semestre para a elaboração de uma pro-
posta de planejamento para uma das cida-
des hipotéticas descritas no livro. Durante o 
segundo semestre de 2016 foi solicitado aos 
discentes da disciplina a leitura do livro e se-
leção de uma das cidades; sendo que ao final 
do semestre, cada aluno deveria apresentar, 
no formato pôster, sua proposta contendo: 
introdução, descrição da cidade e diagnós-
tico e descrição da proposta para expansão 
adequada e sustentável da cidade selecio-
nada. Por meio de uma enquete disponível 
no eDisciplinas moodle da USP buscou-se 
avaliar o potencial da atividade no alcance 
dos objetivos idealizados pelo docente. Do 
total dos discentes, apenas um já havia rea-
lizado algum tipo de trabalho na graduação 
envolvendo a leitura de uma obra literária. A 
maioria dos alunos (87,5%) relatou alguma 
dificuldade no desenvolvimento da ativida-
de, principalmente ligada à identificação dos 
impactos ambientais na cidade selecionada. 
Dentre os principais aspectos positivos os 
alunos apontaram principalmente: a inclu-
são de uma obra literária em uma discipli-

na da graduação (87,5%), a aplicação dos 
conceitos apresentados ao longo do semes-
tre (67%), apresentação de um trabalho no 
formato pôster (34%) e a autonomia para o 
desenvolvimento do trabalho (17%). Consi-
dera-se que a atividade foi uma estratégia 
eficiente de estímulo à criatividade e ao de-
senvolvimento intelectual e sociocultural do 
discente.

Palavras-chave: Literatura. Planejamento 
Ambiental. Engenharia Ambiental

Profissionais do Sexo: 
Repercussões de Vida

Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo

Lucia Cristina Florentino Pereira da Silva, Cláudia 
Medeiros de Castro, Maryam Michelle Jarrouge 
Trintinália, Cindy Ferreira Lima, Amanda Morais 

Matias Silva, Rayssa Roberta de Carvalho, 
Pollyana Garcia Silva, Juliana da Silva Melo, 

Amanda Longatti Castro e Talytha Ananda Pires
 

A prostituição é descrita como uma das 
mais antigas profissões, com relatos de sua 
existência desde a antiguidade. Ainda hoje 
é possível observar diversos problemas as-
sociados a esta prática profissional. Objeti-
vo: Levantar situações cotidianas vivenciadas 
por profissionais do sexo. Metodologia: Para 
proceder às orientações, alunas da disciplina 
Estágio Curricular realizaram revisão biblio-
gráfica de artigos científicos. Resultados e 
discussão: Foram destacados cinco temas. 
1.Visão acerca da profissão: muitas mulheres 
são ambivalente quanto à profissão e consi-
deram que o registro como profissional do 
sexo seria uma marca negativa para a vida, 
apesar da importância deste frente aos di-
reitos trabalhistas. 2.Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST): Muitas profissionais 
não se sentem susceptíveis as DST”s, inclu-
sive pela aparência saudável dos clientes. 
3.Uso do preservativo: a negociação do uso 
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de preservativos existe em quase todas as 
relações sexuais, sendo as negativas por par-
te do cliente, e nos casos de recusa da profis-
sional ao sexo desprotegido, aumenta os ris-
cos de agressões físicas e constrangimentos. 
4.Família: muitas omitem de suas famílias 
sua profissão, na tentativa de protege-los da 
discriminação social. Essa omissão as sujeita 
a perda do apoio emocional familiar. 5.Assis-
tência em Saúde: muitas profissionais se sen-
tem estigmatizadas pelos preconceitos da 
sociedade, atrelado a dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde. Considerações finais: 
Mesmo sendo uma das mais antigas profis-
sões do mundo, a prostituição ainda carece 
de respaldo jurídico e social, o que acarreta 
preconceito e estigmatização daqueles que 
exercem tal profissão. Referências: 1. PAIVA, 
LL, et al. “The experience of sex workers.” 
Saúde em Debate 37.98 (2013): 467-476. 2. 
AQUINO, PS; XIMENES, LB; PINHEIRO, AKB. 
Políticas públicas de saúde voltadas à aten-
ção à prostituta: breve resgate histórico. En-
fermagem em Foco, v. 1, n. 1, 2010.

Palavras-chave: Sexo. Prostituição. Estilo 
de Vida

Multi, Inter e Transdisciplinaridade 
na Formação em Clínica Escola
Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo
Jeniffer de Cassia Rillo Dutka, Thais Alves Guerra 

e Olivia Mesquita Vieira de Souza
 

Como parte da grade curricular o aluno no 
quarto ano do Curso de Fonoaudiologia da 
FOB-USP participa de um estágio curricular 
direcionado para correção de alterações de 
fala associadas à fissura labiopalatina. O alu-
no, nesta abordagem de ensino, conduz os 
atendimentos fonoaudiólogicos na Clínica 
Escola e participa dos demais atendimentos 
do paciente no ambiente hospitalar. 

A prática multidisciplinar é vivenciada 

durante o estudo do prontuário do pacien-
te, por meio do acesso à documentação 
do gerenciamento médico, fonoaudiológi-
co, odontológico e psicossocial. A interface 
entre os serviços de alta complexidade e a 
atenção básica na saúde (ABS) envolve a tro-
ca de referências e contra-referências. 

A prática interdisciplinar é vivenciada pelo 
aluno ao acompanhar o paciente nos aten-
dimentos ambulatoriais no hospital onde o 
aluno interage com profissionais de diversas 
áreas acompanhando a realização de exa-
mes complementares e participando das 
discussões do planejamento do tratamento. 

A prática transdisciplinar é vivenciada tan-
to no ambiente hospitalar quanto na Clínica 
Escola particularmente durante o processo 
de definição da melhor conduta para trata-
mento do distúrbio da comunicação. Neste 
cenário tanto o cirurgião e dentista parti-
cipam do planejamento fonoaudiológico 
quanto o fonoaudiólogo participa da defini-
ção das condutas odontológicas e cirúrgicas. 

Esta abordagem de ensino visa reduzir as 
fronteiras entre disciplinas que coexistem no 
mundo das práticas em saúde, porém não se 
relacionam nas vivências acadêmicas da gra-
duação. Ao envolver a criação de um espaço 
de integração entre serviços hospitalares e 
aqueles previstos na ABS, a proposta permite 
otimizar a formação de profissionais com ca-
pacidade de integrar as diferentes áreas de 
atuação e com capacidade de trabalhar em 
equipe.

Palavras-chave: Multi, Inter e Transdiscipli-
naridade. Clínica Escola de Fonoaudiologia. 
Estágio Curricular
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Licenças e Afastamentos no 
Período Gestacional

Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo

Lucia Cristina Florentino Pereira da Silva, Cláudia 
Medeiros de Castro, Maryam Michelle Jarrouge 
Trintinália, Pollyana Garcia Silva, Juliana da Silva 
Melo, Amanda Longatti Castro, Bruna Martins 

Cardoso da Silva, Amanda Morais Matias 
Silva, Cindy Ferreira Lima e Rayssa Roberta de 

Carvalho
 

As mulheres inseridas no mercado de 
trabalho contam com proteção jurídica no 
período gestacional e no pós-parto. Com 
freqüência cabe aos profissionais de saúde 
a orientação das mulheres. Objetivo: Iden-
tificar os direitos legais da mulher no perí-
odo gravídico puerperal. Metodologia: Para 
proceder às orientações, alunas da disciplina 
Estágio Curricular realizaram levantamen-
to bibliográfico na literatura jurídica sobre 
os direitos da mulher no período gravídico 
puerperal. Resultados e Discussão: Toda mu-
lher tem direito a 120 dias de afastamento 
por licença maternidade a partir do nasci-
mento e no óbito fetal, sem prejuízo de em-
prego ou salário. Período que pode chegar 
a 180 dias para empresas vinculadas à lei de 
incentivo fiscal. Também na adoção é ga-
rantido direito. No pré-natal, gestantes que 
necessitam de maior tempo de afastamen-
to, além das 6 consultas legais, contam com 
dispensa do trabalho pelo tempo necessário, 
desde que amparadas por atestado médico. 
Intercorrências associadas à gestação têm 
afastamentos assegurados pela empresa até 
15 dias. Se necessária prolongação, a remu-
neração será arcada pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS). Nesse caso, a 
mulher deverá solicitar ao profissional que 
acompanha sua gestação um relatório cir-
cunstanciado de seu problema, exames re-
alizados e a indicação para o afastamento, 
juntamente com período de tempo. Estes 

documentos deverão ser encaminhados à 
perícia médica, para solicitação do benefício. 
Mães que deram à luz e estão desemprega-
das podem solicitar o auxílio licença materni-
dade, a partir de critérios estabelecidos pela 
CLT. Ainda, havendo comprovação de perda 
fetal por aborto espontâneo o previsto em 
lei a mulher tem direito a um afastamento de 
2 semanas. Referências: Constituição Federal 
do Brasil de 1988 e Consolidação das Leis de 
Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 14 
de setembro de 2001.

Palavras-chave: licença à maternidade. 
afastamentos. direitos da mulher

Oficinas de ética: Ciência, 
tecnologia e responsabilidade
1Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo

2Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
da Universidade de São Paulo

Débora Alexandra Casagrande Santos1, Silvia 
Maria Guerra Molina1, Maria Victoria Ramos 

Ballester2, Carolina Santos Antunes1, Guilherme 
Suarez Barbosa Oliveira1, Felipe Ernesto Roque1, 

Gabriel Rezende Ferraz1 e Gabriel Frassetto1

 

A partir do Projeto “Ética no ensino de 
Graduação no Campus USP Piracicaba”, em 
andamento e aprovado pela Coordenado-
ria de Graduação da USP, através de Edital 
Santander Grandes Temas/ 2016 (Ensino de 
Graduação inter, multi ou transdisciplinar) 
apresenta-se a proposta de elaboração de 
oficinas voltadas ao tema ética. Através das 
oficinas, pretende-se a articulação com o 
Projeto já em andamento e o início de de-
bates, explicitando as relações entre ciência, 
tecnologia e ética e estimulando a criticida-
de dos estudantes de graduação. Serão ado-
tados como temas norteadores: a ciência no 
mundo moderno, a natureza plural das tec-
nologias e o princípio responsabilidade de 
Hans Jonas. Avalia-se que os cursos de gra-
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duação oferecidos no Campus USP Piracicaba 
(Administração, Ciências Biológicas, Ciências 
dos Alimentos, Ciências Econômicas, Enge-
nharia Agronômica, Engenharia Florestal e 
Gestão Ambiental) possuem forte vinculação 
entre produção, distribuição, processamento, 
conservação e gestão de recursos; vínculos e 
relações que se tornam explícitos na vivência 
profissional e nas tecnologias adotadas, mui-
tas vezes acompanhados de conflitos de inte-
resses e dilemas éticos. Inicialmente, a partir 
de situações complexas, geradoras de proble-
matização, e da identificação de dilemas éti-
cos pelos estudantes, serão adotados textos 
como: “Técnica e responsabilidade: reflexões 
sobre as novas tarefas da Ética”, de Hans Jo-
nas, como condutores dos debates. O tema 
ética trará profundidade e contextualização 
às abordagens técnicas, permitindo refletir 
sobre situações que estão além dos conhe-
cimentos científicos aprendidos. A presente 
proposta difere da organização disciplinar 
tradicional, evidenciando um esforço em rela-
cionar áreas do conhecimento, possibilitando 
uma avaliação formativa e a efetiva participa-
ção dos estudantes no processo. A perspecti-
va interdisciplinar, associada à ética, se confi-
gurará como um meio de ultrapassar limites, 
gerar diálogos e novas compreensões frente 
à complexidade.

Palavras-chave: ética. interdisciplinarida-
de. ensino de graduação
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Formação Inicial 
de professores

Metodologias de aprendizagem 
social na formação de 
professores em educação 

ambiental
Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo
Rosana Louro Ferreira Silva

 

O uso de possibilidades didáticas que valori-
zem o protagonismo dos estudantes tem sido 
uma busca nos cursos superiores e, particular-
mente, nos relacionados à formação de profes-
sores, considerando que estes podem utilizar 
em suas aulas da educação básica “modelos” 
que vivenciam na formação universitária. Nes-
se sentido, propostas baseadas em aprendiza-
gem social (WALS, 2009), se apresentam como 
uma possibilidade principalmente relacionada 
às áreas que trabalhem com questões socioam-
bientais, pois contribuem para o diálogo e inter-
venção conjunta na realidade, constrói proces-
sos dinâmicos de participação e colaboração, 
motiva a formar um pensamento crítico, criativo 
e sintonizado com a necessidade de propor res-
postas para o futuro. Este trabalho tem por ob-
jetivo apresentar a experiência de uma disciplina 
nova no curso de Ciências Biológicas do IBUSP, 
denominada Abordagens interdisciplinares de 
educação ambiental. A disciplina se pauta em 
uma concepção de educação ambiental crítica, 
para a qual estratégias de engajamento, parti-
cipação e empoderamento a partir dos conhe-
cimentos, valores e atitudes trabalhados devem 
ser incentivadas com a finalidade de transfor-
mar realidades socioambientais. Estão sendo 
utilizadas metodologias participativas relacio-
nadas com a aprendizagem social, como: café 
com partilha, mapa conceitual coletivo, linha 
do tempo coletiva da EA, mapeamento socio-
ambiental do campus São Paulo, planejamento 
de um espaço educador, saída a campo, educo-

municação e a elaboração de um diagnóstico 
participativo que subsidie a realização de um 
projeto socioambiental a ser desenvolvido em 
uma realidade concreta. A avaliação é formati-
va, com o foco nas diferentes produções dos(as) 
alunos(as). As estratégias tem propiciado uma 
participação propositiva dos(as) estudantes 
dando sentido aos conhecimentos aprendidos, 
gerando a capacidade de analisar as complexas 
relações entre os processos naturais e sociais e 
de atuar em uma perspectiva crítica e transfor-
madora.

Palavras-chave: aprendizagem social. 
educação ambiental. participação

A importância do mapeamento 
como estratégia de política 
cultural para se pensar o 

currículo de Educação Física
Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo
Marcos Ribeiro das Neves, Mario Melo Juste Dini, 
Thayna da Silva Mourão, Jefferson Arruda da Silva 

e Beatriz Ribeiro
 

Organizar os saberes que serão contempla-
dos no currículo cultural de Educação Física exi-
ge do docente uma tarefa mais detalhada do 
que levar em consideração aquilo que ele acha 
importante ou simplesmente abrir a apostila 
e escolher o tema que ali está posto. Um dos 
procedimentos didáticos que podem dar sub-
sídios para a seleção e o reconhecimento das 
diferentes culturas no currículo é o mapea-
mento. Existem três tipos de mapeamento que 
podemos levar em consideração durante o iní-
cio do trabalho, são eles: mapeamento exter-
no, mapeamento interno e mapeamento dos 
saberes. No presente trabalho vamos destacar 
a importância de utilizar esse procedimento 
como estratégia de política cultural.

Palavras-chave: Mapeamento. Currículo. 
cultura corporal
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O desempenho do estagiário 
PAE: Abordagem de um caso 

de mensuração objetiva
Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo

Anna Flavia de Souza Silva e Thais Maria Ferreira 
de Souza Vieira

 

O estágio do Programa de Aperfeiçoamento 
do Ensino (PAE) visa construir um elo entre do-
centes e alunos de graduação, intermediado pelo 
estagiário PAE, que objetiva capacitação para a 
prática docente. Portanto, é necessário que o es-
tagiário avalie sua evolução neste processo.

O objetivo deste trabalho versou na elabora-
ção de formulários para avaliação imparcial do 
desempenho da estagiária PAE na disciplina LAN 
2444 (Pós-colheita e processamento de alimen-
tos vegetais), oferecida ao curso de Engenharia 
Agronômica (campus ESALQ) em 4 turmas (de 
50 alunos cada) e ministrada por quatro docen-
tes do Departamento de Agroindústria, Alimen-
tos e Nutrição. Os formulários foram construídos 
baseados no princípio do PDSA (em inglês: Plan, 
Do, Study, Act, proposto por Deming na década 
de 1980) cuja finalidade é o aprimoramento cí-
clico de um sistema (no caso, a aprendizagem). 

A fase Plan correspondeu aos dados de aula 
(data, turma, professor, nº e tema da aula); Do, à 
execução de tarefas planejadas; Study, ao apren-
dizado obtido em Do; e Act à aplicação (em aula 
posterior) das transformações necessárias. Ape-
nas a fase Plan era preenchida antes do início das 
aulas, sendo as demais ao final. 

Ao todo, obtiveram-se 28 formulários de-
correntes da observação de 2 turmas, os quais 
permitiram identificar questões recorrentes ou 
pontuais (e.g. alunos com faltas excessivas); ela-
borar avaliações pertinentes às particularidades 
do conteúdo apresentado em cada turma; iden-
tificar aspectos de cada aula que necessitavam 
serem revistos ou de melhor abordagem, bus-
cando aprimoramento para as turmas futuras. 

Ações para aprimorar o aprendizado dos 

conteúdos pelos alunos foram elaboradas. No 
entanto, seria necessário comprometimento de 
todos os docentes envolvidos na disciplina para 
efetiva implementação. O sistema adotado indi-
cou necessidade de preconização da prática ad-
ministrativa em sala de aula, facilitou a redação 
do relatório final e identificou oportunidades não 
exploradas no Programa PAE (ESALQ)

Palavras-chave: PAE. Avaliação. Formação 
docente

Importância da abordagem da 
orientação sexual e identidade 
de gênero na prática pedagógica 

no ensino em Odontologia
Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo
Rafael Ferreira, Isabela Camera Messias Bueno, 

Adriana Campos Passanezi Sant’Ana, Maria Lúcia 
Rubo de Rezende, Sebastião Luiz Aguiar Greghi, 
Mariana Schutzer Ragghianti Zangrando e Carla 

Andreotti Damante
 

Conhecer e promover a conscientização 
ao respeito à parcela da população que fa-
zem parte do grupo LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Transsexuais, Travestis e Trans-
gêneros) é um dos primeiros passos para a 
formação de um profissional generalista. A 
Universidade possui papel muito importan-
te além da formação profissional, mas tam-
bém no crescimento pessoal e humanista do 
graduando permitindo seu desenvolvimento 
global. Dessa forma, esse trabalho tem como 
objetivo realizar uma revisão crítica e analíti-
ca da literatura a respeito da abordagem do 
aluno e/ou paciente LGBT e sua aplicabilida-
de social, educacional e profissional no curso 
de Odontologia. Através da busca na litera-
tura nas bases de dados Scielo e PUBMED, 
foram utilizados os seguintes descritores: 
“dental education and dental students and 
sexual orientation and cultural competence” 
e “dental education and dental students and 
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sexual orientation and LGBT”. Pode-se iden-
tificar apenas 8 trabalhos com tal temática. 
Esse baixo número remete também a defici-
ência na área da Odontologia, tanto quanto 
em muitas outras áreas da saúde, de traba-
lhos que venham a tratar sobre a população 
LGBT tanto em posição do paciente como do 
aluno, sendo que a presença crescente des-
sa parcela da população na sociedade vem 
se incluindo cada vez. Para que se tenha a 
formação de bons profissionais é impres-
cindível o papel da faculdade como agente 
formador de opiniões, de incentivar o respei-
to as diferenças de gêneros através de uma 
maior informação sobre o assunto e respeito 
a orientação sexual do próximo, grupos de 
discussão e apoio psicológico aos alunos. 
Portanto, deve ser proporcionado liberdade 
de expressão aos alunos que compõe essa 
parcela social como uma melhor capacitação 
profissional para o atendimento adequado a 
esses pacientes, pois a maneira mais práti-
ca e rápida de superar os preconceitos e de 
romper tabus e paradigmas é por meio da 
promoção de informação a toda comunida-
de acadêmica.

Palavras-chave: Identidade de gênero. 
Orientação Sexual. Educação Superior.

Considerações sobre a 
prática profissional do 
pedagogo segundo estudantes 

ingressantes de Pedagogia
1Universidade do Estado de Minas Gerais

2Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas

Fabio Riemenschneider1, Lídia Mara Souza Diniz 
Missfeld1, Paulo Gustavo Sarges1, Tânia Maria 

José Aiello-Vaisberg2

 

A presente comunicação objetiva apre-
sentar considerações acerca de uma etapa 
de pesquisa ainda em andamento, que in-
vestiga o imaginário coletivo de estudantes 

de pedagogia sobre a atividade profissional 
do pedagogo em uma universidade públi-
ca do sul do estado de Minas Gerais. Justi-
fica-se por lançar luz sobre a visão que os 
estudantes têm do trabalho do pedagogo 
e de forma mais abrangente da educação. 
Organizou-se, metodologicamente, segun-
do procedimentos investigativos que opera-
cionalizam o uso do método psicanalítico a 
partir da perspectiva da psicologia concreta 
blegeriana. No presente caso, usamos o pro-
cedimento de Desenhos-Estórias com Tema 
(DE-T), do qual participaram estudantes in-
gressantes na Universidade do Estado de 
Minas Gerais (UEMG). A consideração preli-
minar destas produções permitiu identificar 
que: 1) os estudantes pesquisados relacio-
nam a atividade profissional do pedagogo 
com a prática docente no ambiente escolar e 
que; 2) há desenhos que rompem com esse 
modelo de escola e desconstroem a imagem 
da sala de aula como um espaço disciplina-
dor e de apreensão de conteúdos curricula-
res. Ainda que o pedagogo tenha habilita-
ção para atuar na gestão e na organização 
de atividades pedagógicas em ambientes 
diversificados, tais aspectos se encontram 
em segundo plano nos DE-T analisados. Isto 
demonstra a necessidade de refletir sobre a 
formação do pedagogo e suas dificuldades 
em compreender o fenômeno da educação 
de forma mais abrangente.

Palavras-chave: estudantes de pedagogia. 
prática docente. pesquisa psicanalítica
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VAN Educomunicativa - 
Agência de notícias interativa 
no Campo das Vertentes-MG: 
uma proposta de extensão sob 

a égide da Educomunicação
1Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo
2Universidade Federal de São João del-Rei

Filomena Maria Avelina Bomfim1 e Michel 
Montandon de Oliveira2

 

O projeto de extensão da Universidade Fe-
deral de São João del-Rei (UFSJ) em foco tem 
como objetivos gerais estabelecer uma rela-
ção dialógica entre setores da comunidade 
da região Campo das Vertentes, no estado 
de Minas Gerais, articular ensino, pesquisa e 
extensão e desenvolver ações inter/transdis-
ciplinares e intersetoriais por meio de prá-
ticas educomunicativas. O referencial teóri-
co que fundamenta o projeto dialoga com 
pensadores que se dedicaram à pesquisas na 
interface Comunicação/ Educação, tais como 
Freire (1989), Soares (2004), Freinet (1988), 
Martin-Barbero (2000) e Kaplún (1996). A 
pesquisação Thiollent (1994) tem sido a me-
todologia para responder às questões da 
problematização, enquanto a educomunica-
ção proporciona um ecossistema colaborati-
vo entre os agentes envolvidos.

Esta iniciativa acontece no quilombo Pal-
mital e na Casa Lar Amar é Simples; há tam-
bém ações nas escolas da Rede Pública de 
ensino de São João del-Rei por intermédio 
da parceria com o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) dos 
cursos de Filosofia, Geografia e de História, 
da UFSJ, que focalizamos nesta apresenta-
ção. 

Por meio do Grupo de Estudos & Pesqui-
sas em Educomunicação, baseado na UFSJ, 
fórum transdisciplinar de trabalhos, pesqui-
sadores envolvidos com o Pibid de alguns 
cursos interessaram-se pela possibilidade 

de utilizar os meios de comunicação em sala 
de aula. A partir daí, formaram-se, dentre os 
graduandos de Jornalismo, grupos interes-
sados em ministrar oficinas sobre as técnicas 
de elaboração de trabalhos em rádio, jornal 
mural, jornal impresso, fotografia e produção 
de vídeos no celular, para os futuros profes-
sores em formação (licenciandos) dos cursos 
já mencionados, a fim de tornarem suas au-
las mais interessantes. Em contrapartida, os 
discentes do Jornalismo ressignificam ques-
tões de Filosofia, Geografia e História, ao te-
rem de ajudar os colegas de outros cursos a 
desenvolverem conteúdos para as mídias a 
serem utilizadas como recurso didático.

Palavras-chave: Educomunicação. Inter/
Transdisciplinaridade. Ação colaborativa

A prática como componente 
curricular em algumas 

licenciaturas da USP
Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo
Isabela Ruiz Cavalcanti de Carvalho e David Pires 

Dias
 

A concepção dos cursos de licenciatura em 
que a formação específica da área e a peda-
gógica aparecem em disciplinas separadas 
e que não dialogam, foi e ainda é utilizada. 
Isso traz pouca relação não só entre as disci-
plinas, como também entre a formação aca-
dêmica e a utilização de seus conhecimentos 
nas salas de aula da Educação básica. Porém, 
nas últimas décadas esse formato tem mu-
dado, já que cada vez mais encontram-se 
disciplinas e atividades que promovem a 
reflexão não apenas sobre as relações entre 
área específica e pedagógica, como também 
sobre a prática profissional.

Uma das formas de se promover tal pro-
cesso foi a introdução da Prática como Com-
ponente Curricular nas grades dos cursos de 
licenciatura, assim, além da prática profissio-
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nal sugerida pelo estágio curricular obriga-
tório, busca-se a reflexão sobre tal prática.

Este trabalho pretende analisar como são 
percebidas, pelos licenciandos, as horas des-
tinadas a Prática como Componente Curricu-
lar no âmbito da USP e para tal foram esco-
lhidos os cursos de licenciatura em biologia, 
em matemática e em história representando 
cada uma das três grandes áreas. Vale ressal-
tar que dos três cursos, o de matemática é o 
único cujo ingresso na graduação já separa 
licenciatura de bacharelado enquanto nos 
outros a opção pela licenciatura é feita no 
decorrer do curso de bacharelado.

A fim de verificar tal percepção dos licen-
ciandos foi desenvolvido um questionário e 
posterior entrevista em que, em linhas gerais, 
os estudantes eram questionados se sabiam 
o que é ou o que significa a prática como 
componente curricular e como tais práticas 
caracterizaram sua formação.

Observou-se que parte dos entrevistados, 
mesmo prováveis formandos, não sabia do 
que se trata a prática como componente 
curricular e alguns, mesmo sabendo do que 
se trata, responderam que não perceberam 
um momento durante a graduação em que 
esta tenha aparecido ou mesmo propiciado 
espaço para uma maior reflexão sobre a prá-
tica profissional do futuro professor.

Palavras-chave: Prática como Componen-
te Curricular. Formação Inicial de Professores. 
Reflexão sobre a Prática Docente

Estágio curricular na Escola 
de Aplicação - FEUSP: 
potencialidades e desafios para 
a formação inicial de professores
Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo
Renato Melo Ribeiro e Andréia Botelho de 

Rezende
 

O objetivo deste trabalho é apresentar ca-
racterísticas, potencialidades e desafios do 
estágio curricular na Escola de Aplicação (EA) 
da Faculdade de Educação da USP (FEUSP). 
Semestralmente, a EA acolhe de uma a duas 
centenas de estagiários curriculares das mais 
diferentes disciplinas da Pedagogia e demais 
Licenciaturas da USP. Para tanto, mobiliza to-
dos os seus profissionais – gestores, profes-
sores e funcionários - na organização, divul-
gação e supervisão dos estágios. De fato, o 
trabalho de co-formação de estagiários cur-
riculares constitui um componente central da 
ação pedagógica da escola, que envolve: 1. 
Reunião de recepção e apresentação da es-
cola; 2. Reuniões regulares dos licenciandos 
com o professor-supervisor para o acompa-
nhamento dos projetos de estágio; 3. Par-
ticipação dos estagiários em atividades de 
organização coletiva da escola - reuniões de 
pais, Conselho de Escola, reuniões pedagó-
gicas, etc.; 4. Leitura e discussão dos relató-
rios de estágio como forma de devolutiva da 
vivência realizada pelo licenciando na EA. Em 
2017, em parceria com os docentes da FEUSP, 
e mesmo em um cenário adverso provocado 
pela falta de professores, a EA não poupará 
esforços para continuar desenvolvendo esta 
atividade-fim da universidade: a formação de 
futuros professores comprometidos com a 
educação básica de qualidade.

Palavras-chave: formação de professo-
res. estágio curricular. Escola de Aplicação - 
FEUSP
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Manual do Estagiário FEUSP: 
Orientações para o estágio 

curricular em escolas públicas
Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo
Renato Melo Ribeiro e Afonso Martins Andrade

 

Este trabalho apresenta o Manual do Estagi-
ário FEUSP: iniciativa desenvolvida no âmbito 
do Programa de Formação de Professores para 
sistematizar/divulgar normas, procedimentos 
e serviços relativos ao estágio curricular, além 
de orientações para a inserção de estagiários 
em escolas públicas. Disponível em formato 
virtual no site oficial da FEUSP, o Manual con-
tém informações sobre: 1. disciplinas e moda-
lidades de estágio praticadas na unidade; 2. 
o trabalho de apoio aos estagiários realizado 
pelos educadores; 3. recomendações para a 
entrada e permanência na escola; 4. links para 
pesquisa; 5. E dúvidas mais frequentes dos es-
tagiários – campo estágio, carga horária, etc. 
Com apoio institucional das CoC-Pedagogia, 
CoC-Licenciatura e Comissão de Graduação, a 
publicação foi elaborada pela equipe de edu-
cadores e monitores do PFP em meados de 
2015, a partir de pesquisa sobre legislação, 
resoluções, decretos e portarias de estágio 
curricular obrigatório, incluindo um levanta-
mento sobre decisões da Comissão de Está-
gio da FEUSP. Dos documentos de referência, 
destacam-se: a Lei nº 11.788/2008, a resolução 
do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 
nº 2/2002), a deliberação do Conselho Esta-
dual de Educação (CEE nº 111/2012 e CEE nº 
126/2014), e documento fundador do Progra-
ma de Formação de Professores da USP (2004). 
Além do produto final e da cultura de diálogo 
sobre estágio nas turmas das Licenciaturas no 
início de cada semestre, a pesquisa desenvolvi-
da para a produção do Manual possibilitou: 1. 
modificar o Termo de Compromisso e a Ficha 
de Estágio, para melhor atender as exigências 
das normativas vigentes; 2. formular a Portaria 

de Estágio FEUSP, consolidando as normativas 
e procedimentos do estágio na unidade. Por 
fim, esperamos que a experiência do Manual 
do Estagiário possa inspirar iniciativas similares 
em outras unidades da USP ou mesmo em ou-
tras instituições de ensino superior.

Palavras-chave: Formação de professores. 
estágio curricular. Manual do Estagiário

Preparação pedagógica: Análise 
quantitativa das disciplinas 

oferecidas na USP
Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo
Simone Alves de Carvalho, Tariana Brocardo 

Machado e Liliane Moiteiro Caetano
 

Este trabalho apresenta os resultados de 
pesquisa em andamento sobre o PAE. O ob-
jetivo é analisar quantitativamente as discipli-
nas voltadas para a formação do discente de 
pós-graduação no Programa de Aperfeiçoa-
mento de Ensino (PAE) oferecidas pela USP. 
Usamos como metodologia a análise quan-
titativa da amostra censitária das disciplinas 
de preparação pedagógica oferecida pelas 
diversas unidades da USP. Analisamos os se-
guintes itens: área do conhecimento; crédi-
tos; carga horária; e quantidade de docentes 
envolvidos. Os resultados foram diversos, 
mas a maioria das disciplinas oferecem 4 cré-
ditos, com 60 horas de estudos e possuem 2 
docentes trabalhando conjuntamente.

Palavras-chave: Preparação pedagógica. 
PAE. Disciplinas
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Elementos Relevantes para o 
Ensino da Natureza das Ciências 

na Formação de Professores
Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo
Thaís Cyrino De Mello Forato e Maria Elice 

Brzezinski Prestes
 

Esta pesquisa buscou identificar elemen-
tos relevantes para a formação de profes-
sores, visando sua preparação para realizar 
abordagens históricas e epistemológicas em 
sua prática profissional. Teve como objeto 
de análise o curso “Ensino de história e na-
tureza da ciência” (ECB5801-1/1), ministrado 
no IBUSP, oferecido pelo Programa de Pós-
-graduação Interunidades em Ensino de Ci-
ências, em 2015. A metodologia qualitativa 
de pesquisas em educação, fundamentou a 
coleta de dados, tendo o observador imer-
so no ambiente natural de sala de aula. Os 
dados triangulados foram notas no caderno 
de campo, análise do material do curso, en-
trevista com o professor e questionários res-
pondidos por 9 estudantes que cursaram a 
disciplina. O desenvolvimento das perguntas 
para os estudantes considerou os objetivos 
e as questões de pesquisa colocadas ao lon-
go do projeto, a análise preliminar das notas 
de campo e os materiais utilizados no curso. 
A análise de dados foi fundamentada, ain-
da, pelas narrativas autobiográficas e pela 
análise do conteúdo, nas respostas dos es-
tudantes ao questionário. Assim, dentre as 
idéias comunicadas pelos registros escritos 
nas respostas aos questionários, foram se-
lecionadas aquelas que, de algum modo, si-
nalizam para as questões de pesquisa. Com 
isso, considerou-se mensagens a posteriori, 
mas que interessem aos dados a priori, bus-
cando, por exemplo, identificar fatores que 
poderiam ter contribuído para o aprendiza-
do, bem como fatores que poderiam tê-lo 
dificultado. Como principais elementos que 

favoreceram o aprendizado de aspectos da 
natureza das ciências, os estudantes apon-
tam para recorrentes discussões abordando 
diversos temas históricos e diferentes aspec-
tos da NDC, por meio de variados estudos 
de casos históricos, em perspectiva investi-
gativa; as discussões plenárias que favore-
ciam a socialização entre os estudantes e au-
mentavam o seu protagonismo; a relevância 
de o exercício de proposição de questões de 
investigação que deveriam estar presentes 
em todas as etapas da formação etc. Como 
resultados relevantes para sua futura prática 
profissional, destacaram: vivenciar uma me-
todologia didática para ensino e aprendiza-
gem da NDC; a necessidade de se discutir os 
conteúdos científicos envolvidos nos casos 
históricos; dentre outros. Como fatores de 
desmotivação, que de certo modo afetam o 
aprendizado, na opinião dos estudantes, sur-
giram divergências de natureza historiográ-
fica; conflitos com a metodologia proposta 
pelo professor para a construção de estudos 
de caos; pouca liberdade para propor alter-
nativas na construção do estudo de caso; 
grande quantidade de informação em uma 
mesma aula; resistência do professor em in-
corporar a discussão de conceitos científicos 
em casos que privilegiavam aspectos sociais 
da ciência, aparentemente desconsiderando 
diferenças epistemológicas entre disciplinas 
como a física e a biologia etc. Esses resul-
tados são bem diferentes daqueles oriundos 
da entrevista com o professor. Dentre os as-
pectos inusitados que surgiram o professor 
considerou: The primary challenge was de-
aling with educators/teachers/students who 
had limited background in educational and 
learning theory (constructivist pedagogy, 
student-centered learning, active learning) 
and a corresponding limited exposure to 
inquiry learning. Embora o próprio profes-
sor Allchin seja uma referência teórica para 
as pesquisas que vimos realizando e essas 
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sejam adotadas, também, pelas pesquisas 
de estudantes respondentes, nosso contato 
presencial durante o curso, revelou disso-
nâncias historiográficas e didáticas. Muitos 
outros dados foram confrontados e foi pos-
sível obter resultados interessantes, a serem 
socializados no evento, para nossa prática 
enquanto formadores de professores.
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Programa de Tutoria 
(“Mentoring”): Experiência e 
Percepção de Graduandos do 

Curso de Fonoaudiologia
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Aline Epiphanio Wolf e Matheus Francoy Alpes

 

Educação tutorial (PET), 
tutoria acadêmica e projetos 
PUB da vertente ensino

Introdução
O ingresso à Universidade faz parte de 

uma transição na vida de jovens, marcada 
por um processo de adaptação e mudanças. 
Nos últimos tempos, as próprias Instituições 
têm buscado se adaptar às novas demandas 
abordadas. Como exemplo, pode-se citar 
a implementação de Programas de Tuto-
ria, que visam auxiliar graduandos quanto 
às questões pessoais, acadêmicas e profis-
sionais em âmbito universitário. Até o mo-
mento, não foram encontradas publicações 
referentes ao tema em cursos de Fonoaudio-
logia, exclusivamente. Sendo assim, torna-se 
importante a realização de diagnósticos lo-
cais referentes à implementação de Progra-
mas, a fim de verificar seus pontos positivos 
e negativos a partir da percepção dos pró-
prios protagonistas do tema, os alunos. 

Objetivos
Caracterizar a percepção de estudantes 

do primeiro semestre do Curso de Fonoau-
diologia de uma Universidade pública sobre 
a experiência em um Programa de Tutoria; 
descrever o funcionamento do Programa; e 
verificar a experiência pessoal de cada gra-
duando quanto ao Programa. 

Método
Estudo descritivo-exploratório, adotan-

do abordagem quantitativa e qualitativa. O 
caráter exploratório deste estudo levou à 

construção de instrumento semi-estrutura-
do com questões referentes ao Programa de 
Tutoria em contexto da graduação. Estudan-
tes do primeiro semestre do curso de Fono-
audiologia da FMRP-USP no ano de 2017 
que participaram do Programa de Tutoria, 
serão abordados por meio de questionário, 
formado também por questões abertas, o 
que permitirá uma abordagem qualitativa. 
Em termos qualitativos, utilizaremos a aná-
lise de conteúdo como estratégia. Em ter-
mos quantitativos, será obtida a frequência 
de ocorrência dessas categorias, bem como 
das respostas para questões fechadas (SIM/
NÃO).

Palavras-chave: Tutoria. Mentoring. Fono-
audiologia

Atlas Interativo de Microscopia 
Eletrônica – Uma plataforma 
online de ensino de Biologia 

Celular
1Instituto de Biociências da Universidade 

de São Paulo
2Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo
3Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo
Edilson Jacob Silva Junior1, Arthur Tributino 

Menezes1, Bruna Afetian Sollitto2, Sérgio Ferreira 
de Oliveira3, Maria Inês Borella3, Fernanda Ortis3 

e Fábio Siviero3

 

Biologia Celular é uma disciplina essencial 
para cursos das áreas de ciências biológicas, 
biomédicas e da saúde, sendo base para o 
entendimento de conceitos fisiológicos, de 
relações moleculares e morfológicas, e de 
diversas patologias. O ensino desta discipli-
na deve ajudar o aluno superar problemas 
recorrentes de aprendizado, tais como: no-
ções equivocadas de escala de estruturas 
celulares; reconhecimento de componentes 
celulares em imagens de microscopia eletrô-
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nica; percepção das relações dinâmicas en-
tre células ou entre componentes celulares; 
e identificação das relações entre a Biologia 
Celular e patologias.

Com o intuito de oferecer conteúdo ade-
quado da disciplina, e projetado para sanar 
as dificuldades já expostas, está sendo de-
senvolvido o Atlas Interativo de Microscopia 
Eletrônica, plataforma aberta de ensino com 
ferramentas de edição, visualização e geren-
ciamento de objetos didáticos, com hierar-
quia de usuários, e disponível online com 
conteúdo original. Sua interface em HTML5 
permite visualização em qualquer dispositi-
vo com acesso à rede.

Dentre as ferramentas, o projeto prevê na-
vegação por imagens de alta resolução gera-
das em microscópios eletrônicos acrescidas 
de comentários; casos clínicos interativos, 
exercícios; e conteúdo de leitura comple-
mentar à literatura sugerida em aulas.

Outro fruto desta iniciativa foi a criação de 
um software (Vomboo) voltado ao gerencia-
mento e visualização de objetos didáticos. 
Desenvolvido em código aberto e disponível 
em https://edjroot.github.io/vomboo/. Este 
aplicativo auxilia a criação de plataformas de 
ensino em diferentes áreas do conhecimen-
to que usem, como objetos didáticos, dife-
rentes mídias e imagens de alta resolução, 
como astronomia, geografia, e anatomia, 
entre outras.

A plataforma já apresenta seus primeiros 
módulos disponíveis em http://lab-siviero.
icb.usp.br/biocel/ e está sendo utilizada com 
os estudantes do curso de medicina durante 
o primeiro semestre de 2017.

 
Apoio: PRG-USP e ICB-USP.

Palavras-chave: Biologia Celular. Micros-
copia Eletrônica. Conteúdo didático online

Diferentes categorias de 
violência interpessoal presentes 
no cotidiano acadêmico: a 
perspectiva de estudantes de 

cursos da área da saúde
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Matheus Francoy Alpes e Maria Paula Panúncio-

Pinto
 

Introdução
Bullying compreende todas as formas de 

atitudes agressivas, intencionais e brincadei-
ras, apelidos, trotes, gozações e agressões fí-
sicas (LOPES NETO, 2013) e no contexto das 
violências interpessoais -VIPs, emerge como 
importante fenômeno com impacto negati-
vo na Universidade. Situações de violência 
inter-pares, são alvo de preocupação, pois 
geram clima de insegurança e situações de 
inadaptação e insucesso (MATOS et al, 2010). 

Objetivos
Investigar a percepção de estudantes de 

uma Universidade pública sobre a presença 
de VIP. 

Método
Abordagem descritivo-exploratória, su-

jeitos responderam a questionário digital 
(tecnologia Google Docs). Os dados foram 
analisados através de análise de conteúdo 
(BARDIN, 2011) para categorias empíricas re-
sultantes das questões abertas, com registro 
da frequência. 

Resultados
Participaram do estudo 136 estudantes 

de 07 cursos de graduação da Universidade, 
sendo que 63% dos estudantes identificam 
a presença de bullying na graduação, elen-
cando as seguintes categorias de violência: 
brincadeiras, discriminação e apelidos pejo-
rativos devido à características pessoais (20); 
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VIP na relação veterano-calouro (20); brinca-
deiras, discriminação e apelidos pejorativos 
devido à orientação sexual (13); VIP na re-
lação professor-aluno (8); brincadeiras, dis-
criminação e apelidos pejorativos devido ao 
desempenho acadêmico (8); discriminação 
devido à classe social (7); e racismo (5). 

Conclusão
Estudantes reconhecem a presença de VIP 

no cotidiano da graduação, sendo a violên-
cia entre os pares a mais frequente.

Palavras-chave: Violência. Bullying. Gra-
duação

A experiência de 
acompanhamento acadêmico 

no IFSC-USP
Instituto de Física de São Carlos da 

Universidade de São Paulo
Leonardo Paulo Maia e Tito José Bonagamba

 

Os cursos de graduação oferecidos pelo 
Instituto de Física de São Carlos, de forma 
similar à observada em cursos nas áreas de 
exatas em contextos internacionais, apresen-
tam elevados graus de desvinculação de alu-
nos. Porém, acredita-se que outros, fatores 
específicos, possam ser relevantes na com-
posição do contexto observado no IFSC. En-
quanto frequentemente se menciona como 
um fator relevante para a evasão a falta de 
seletividade do vestibular e o decorrente in-
gresso de alunos com preparação insuficien-
te para acompanhar os cursos, também pa-
recem ser pertinentes questões relacionadas 
à baixa resiliência face à dificuldade dos cur-
sos, à falta de orientação sobre o mercado 
de trabalho (tanto na academia quanto fora 
dela) e à desmotivação com um ambiente 
acadêmico inóspito, pouco acolhedor às an-
gústias dos estudantes de graduação. Dado 
esse cenário, descrevem-se neste trabalho as 

iniciativas que vêm sendo adotadas na insti-
tuição para aprimorar o ambiente acadêmi-
co na graduação, mediante ações de conse-
lhamento pedagógico e motivacional de um 
grupo selecionado de docentes receptivos 
às demandas dos estudantes (que consti-
tuem a Comissão de Acompanhamento do 
Desenvolvimento Acadêmico dos Alunos de 
Graduação do IFSC - CAD) e parcerias com 
outras unidades da USP para oferecimento 
de suporte psicológico e orientação profis-
sional aos discentes.

Palavras-chave: tutoria acadêmica. des-
vinculação. ambiente acadêmico

O Ensino no Grupo PET 
Fonoaudiologia: Contribuições 

para a Graduação
Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo
Maria Thereza Raab Forastieri Piccino, Giedre 

Berretin-Félix e Wanderléia Quinhoneiro Blasca
 

Introdução
O Programa de Educação Tutorial – Fono-

audiologia (PET – Fonoaudiologia) foi criado 
em 2006 pelo Departamento de Fonoaudio-
logia – FOB/USP, tornando-se o primeiro e 
até hoje único em território nacional. O gru-
po PET possui como base a tríade: ensino, 
pesquisa e extensão, tendo como foco prin-
cipal neste trabalho a atuação do PET-Fo-
noaudiologia como apoio a graduação na 
categoria de ensino, onde realiza atividades 
para auxiliar e aprimorar o desempenho dos 
graduandos na universidade. 

Objetivo
Apresentar uma análise das atividades na 

área de ensino do PET-Fonoaudiologia nos 
últimos 10 anos. 

Metodologia
Foram analisados os relatórios anuais das 
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atividades do grupo de 2007 a 2015 e somadas 
as ações realizadas em 2016. Foram incluídos 
nesta análise o número total de participantes. 

Resultados
Com relação a análise proposta, foram rea-

lizados 119 Seminários, com total de 119 par-
ticipantes; 33 Reuniões Clínicas, com total de 
1161 participantes; 11 Meetings Acadêmicos 
abordando diferentes temáticas, com total de 
728 participantes; 10 Cursos de orientação bi-
bliográfica com o total de 109 participantes e 
5 Oficinas com o total de 30 participantes. 

Conclusão
O PET-Fonoaudiologia pôde contribuir 

para o ensino da graduação, por meio de 
atividades que contemplam assuntos tra-
tados no curso, como também, com temas 
extracurriculares, promovendo a melhoria 
da formação acadêmica. Pôde-se perceber a 
efetividade dessas ações, diante do interesse 
demonstrado pelo número de participantes 
nas atividades promovidas pelo grupo.

Palavras-chave: Graduação. Ensino. 

Instrumentação em Ciências 
Agrárias Promovendo a 
Integração dos Conteúdos 
Específicos para o Engenheiro

Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo

Rosebelly Nunes Marques
 

Este trabalho apresenta e discute as vivên-
cias no desenvolvimento do Projeto 2030 
- Instrumentação em Ciências Agrárias pro-
movendo a integração dos conteúdos espe-
cíficos para o engenheiro, vertente ensino, 
do Programa Unificado de Bolsas (PUB). As 
atividades propostas visaram a melhoria do 
ensino de graduação, em especial, dos cur-
sos de Engenharia Agronômica, Florestal e 

Licenciatura em Ciências Agrárias e foram re-
alizadas na disciplina LES-0342 -Instrumen-
tação para o Ensino de Ciências Agrárias. A 
metodologia adotada para o acompanha-
mento do bolsista consistiu em estudo do 
material proposto na disciplina; participação 
dos plantões presenciais, participação nas 
aulas, auxilio no preparo de aulas práticas, 
reuniões semanais e auxilio na organização 
das atividades extraclasse. Além disso, o bol-
sista pôde acompanhar a docente na partici-
pação de Oficinas de Jogos Didáticos e Ati-
vidades Lúdicas, tanto no contexto da USP, 
quanto por convite de outras instituições. 
Para o bolsista, estas experiências fizeram 
com que adquirisse base teórica e pratica 
sobre o processo de educação e a amplitu-
de de métodos e materiais que podem ser 
utilizados em um processo pedagógico. Há 
ainda relatos que indicam aproximação das 
atividades do PUB com o mercado de traba-
lho, pois - “vários dos seguimentos disponí-
veis para atuação do Engenheiro Florestal eu 
consigo ver a importância do conhecimento 
teórico e prático de determinados processos 
pedagógicos”. A inserção do bolsista nas ati-
vidades de ensino na área de Ciências Agrá-
rias propiciou a elaboração de estratégias de 
ensino e desenvolvimento de instrumentos 
de aprendizagem, estimulando seu senso 
crítico e participação em pesquisas relacio-
nadas, contribuindo diretamente com sua 
formação inicial, além do seu amadureci-
mento científico por meio da discussão dos 
conteúdos científicos estudados na gradua-
ção em Engenharia Florestal.

Palavras-chave: processos pedagógicos. 
estratégias de ensino. ciências agrárias
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Jovem Doutor: Consolidação 
de aprendizagem por visita 
presencial para estabelecer 

uma marca emocional
1Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo
2Fundação Faculdade de Medicina

Pedro Augusto Dantas de Moraes1, Nathalia 
Oliveira1, Maira Lie Chao2 e Chao Lung Wen1

 

Criado em 2007 com o Projeto de Teleme-
dicina do Programa Institutos do Milênio, 
CNPq/ MCTIC, o Projeto Jovem Doutor (PJD), 
completou 10 anos, promovendo o apren-
dizado em atenção primária equivalente ao 
programa Saúde nas Escolas do MEC. É uma 
atividade educacional que estimula o envol-
vimento de estudantes de graduação da área 
de saúde com problemas das comunidades 
e oferece a oportunidade de aprendizagem 
sobre saúde para os estudantes Ensino Bási-
co (EEB), com orientação e supervisão direta 
dos seus professores. Diversos trabalhos têm 
indicado que quanto maior o vínculo emo-
cional estabelecido entre os estudantes com 
os professores ou projeto, maior é o grau de 
aprendizagem dos alunos. Uma das formas 
de aumentar o vínculo emocional é a reali-
zação de uma visita a uma instituição de re-
ferência na área, como a Faculdade de Me-
dicina da USP, pelos EEB, acompanhados de 
seus professores, como premiação de encer-
ramento. Resultado: foi organizada e realiza-
da a recepção para 150 estudantes do EEB 
de Santos, no dia 1/12/2016. Os estudantes 
bolsista JD do PUB participaram na produção 
de painéis de exposição compostos por 50% 
de fotos mais relevantes de década do PJD 
e 50% de fotos relacionadas às atividades 
desenvolvidas em 2016, em Santos, o que 
possibilitou que compreendessem os aspec-
tos mais importantes dos 10 anos do PJD, do 
PJD 2016 na cidade de Santos e a relação da 
aprendizagem do PJD com as Novas Diretri-

zes Curriculares para Graduação de Medicina 
do MEC (2014). Para os estudantes EEB, o re-
sultado das 4 horas de atividades, envolven-
do premiações, visitas aos principais locais da 
FMUSP e HC, almoço na FMUSP e interação 
com 2 alunos da graduação de medicina, foi 
o estabelecimento de um marco emocional. 
Como a visita foi realizada também em 2015, 
o resultado foi que 40% dos estudantes de 
2016 e 10% dos estudantes (2015) que já fo-
ram para Ensino Médio retornaram volunta-
riamente ao projeto, tornando-se JD Seniors 
e Veteranos, respectivamente, em 2017.

Palavras-chave: Saúde nas Escolas. Aten-
ção Primária. Team Based Learning
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A Importância da Escola de 
Educação Básica como Campo 
de Prática para a Formação do 

Licenciando em Enfermagem
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Mônica Mitsue Nakano, Luciane Sá de Andrade, 
Marta Angélica Iossi Silva e Marlene Fagundes 

Carvalho Gonçalves
 

Outros

Esta pesquisa objetiva analisar a inserção 
de licenciandos em enfermagem em escola 
de educação básica, como cenário de prática 
para o processo de sua formação. Trata-se 
de uma pesquisa qualitativa constituída de 
aplicação de questões a estudantes do Curso 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Pre-
to/USP, participantes da disciplina “Estágio 
Curricular Supervisionado em Promoção da 
Saúde na Educação Básica”. Participaram 22 
estudantes, cujos dados foram analisados 
com base na análise temática delineada por 
Braun e Clarke. Os resultados foram organi-
zados em duas unidades temáticas: Desen-
volvimento de atributos/aspectos relaciona-
dos à prática docente e O campo de prática 
como capacitador. Constata-se a importân-
cia da inserção destes estudantes em escola 
de educação básica como campo de prática 
para o aprendizado em relação aos aspectos 
da docência e futura vida profissional, além 
de contribuir para a própria formação como 
enfermeiro.

Palavras-chave: Licenciatura em Enferma-
gem. Educação Básica. Campo de Prática

FZEA-USP como parceira do 
Projeto Europeu INOVIA

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Clélia de Godoy, Vivian Lara dos Santos Silva, 
Izabel Cristina Freitas Moraes, Carmen Sílvia 

Fávaro Trindade, Paulo José do Amaral Sobral e 
Fernanda Maria Vanin

 

A Universidade latino-americana no centro 
dos desafios de inovações sociais e tecnoló-
gicas dos sistemas alimentares territoriais 
- INOVIA - é um dos projetos selecionados 
pela Comunidade Europeia, Programa Eras-
mus + (573601-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-
CBHE- JP), coordenado pela Equipe Mon-
tpellier SupAgro (França).

O INOVIA tem o campo do agronegócio 
como um denominador comum para au-
mentar as competências educacionais das 
instituições de ensino superior, envolvidas 
no projeto, através do fortalecimento das 
relações entre a Universidade e as empre-
sas privadas do agronegócio, bem como no 
fomento da empregabilidade de jovens es-
tudantes dos três países latino-americanos 
(AL) (Bolívia, Brasil e Costa Rica) e no inter-
câmbio educacional com os países da União 
Europeia, para se tornarem protagonistas 
do desenvolvimento econômico, da segu-
rança alimentar e na estabilidade social nos 
três países da AL. O INOVIA complementa 
o anterior projeto ALFA, onde a Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 
Universidade de São Paulo (FZEA / USP) tam-
bém foi uma equipe parceira da AL; e através 
do qual foi adquirido competências para a 
elaboração do atual projeto.

O projeto responde a alguns dos principais 
objetivos do programa de fortalecimento de 
capacidades e às principais prioridades dos 
três países da AL: através da integração de 
ferramentas inovadoras e metodologias de 
aprendizagem seguindo um processo de 
qualificação, de acordo com conhecimento 
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dos parceiros da rede Montpellier SupAgro, 
e ainda através do aumento das competên-
cias dos professores e da melhoria da em-
pregabilidade dos jovens formados no setor 
de agronegócios.

O plano de comunicação e divulgação 
atingirá estes grupos-alvo não só através 
da utilização das três línguas parceiras, mas 
também através da vasta gama de meios 
que serão utilizados, incluindo as redes so-
ciais, produção de diferentes suportes para a 
distribuição gratuita, o que poderá assegurar 
também uma maior divulgação dos princi-
pais resultados do projeto.

Palavras-chave: inovação didática. práti-
cas pedagógicas. inserção profissional

Editor de moléculas do LABIQ: 
Uma ferramenta gratuita 
para desenvolver animações 

interativas de moléculas 3D
Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo
Larissa Assis Barony Valadares Fonseca e 

Guilherme Andrade Marson
 

O LABIQ (Laboratório Integrado de Quí-
mica e Bioquímica) possui uma platafor-
ma online com ferramentas práticas para 
o desenvolvimento de materiais didáticos 
multimídia, os quais ficam disponíveis on-
line gratuitamente. Um exemplo é o tuto-
rial “Estrutura do DNA” que incorpora di-
ferentes mídias produzidas com recursos 
da plataforma, tais como textos, tabelas, fi-
guras e animações interativas da estrutura 
tridimensional (3D) do DNA. O uso de ani-
mações é especialmente interessante para 
o estudo de moléculas complexas, como o 
biopolímero de DNA, em virtude do tama-
nho e da complexidade das cadeias, que 
dificulta a construção e exploração de mo-
delos moleculares físicos. Também possi-

bilita explorar as interações químicas mo-
nômero/monômero e monômero/meio, 
fundamentais para a compreensão da es-
trutura do polímero. Além disso, a explora-
ção da estrutura 3D está associada à me-
lhoria da literacia visual do aprendiz, isto 
é, a capacidade de interpretar o conteúdo 
conceitual codificado em representações 
externas, tais como imagens e diagramas. 
Para construir animações o LABIQ possui 
um editor de moléculas com interface divi-
dida em três áreas: i. visualizador de estru-
tura molecular JSmol; ii. botões de coman-
do (instrução) para executar ações sobre a 
estrutura tridimensional (rotação, seleção 
de átomos, etc); iii. editor de script, que é 
um conjunto de comandos para executar 
uma ação na molécula. A presença dos bo-
tões possibilita que inclusive usuários que 
não dominam os comandos associados ao 
JSmol construam animações. Assim, o edi-
tor pode ser usado em uma abordagem de 
ensino e aprendizagem mais ativa em sala 
de aula, na qual os próprios alunos criam 
animações de moléculas para um estudo 
de caso orientado por artigo científico. Isto 
pode ser feito, por exemplo, na disciplina 
de pós-graduação de preparação para o 
PAE (Programa de Aperfeiçoamento de En-
sino). Além disso, os professores podem 
criar recursos didáticos de exploração mo-
lecular para suas aulas de química, bioquí-
mica, etc.

Palavras-chave: Animações. Molécula 3D. 
PAE
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Impacto do I Simpósio de 
Graduação da FZEA no 
desenvolvimento da atividade 
docente e na formação 
complementar dos estudantes 

de graduação
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo
Lia de Alencar Coelho, Marcelo Machado De 

Luca de Oliveira Ribeiro, Catarina Abdalla Gomide, 
Lara Borges Keid, Rubens André Tabile, Samantha 

Cristina de Pinho e Larissa Moura de Souza
 

O propósito deste trabalho é refletir e dis-
cutir sobre a importância do I Simpósio de 
Graduação da FZEA para o desenvolvimento 
das atividades dos professores e estudantes 
de graduação da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos (FZEA). O simpósio 
visou à integração de professores, pós-dou-
torandos e estudantes de pós-graduação e 
graduação mediante o compartilhamento de 
experiências relacionadas à gestão e práticas 
pedagógicas aplicadas no ensino de gradu-
ação. O evento foi organizado pelo Grupo 
de Apoio Pedagógico da FZEA (GAP-FZEA. 
Recentemente o GAP-FZEA decidiu avaliar o 
impacto de suas ações no desenvolvimento 
dos docentes no âmbito da Unidade e a rea-
lização do Simpósio foi a ferramenta pensa-
da para divulgação dos trabalhos realizados 
em sala de aula, assim como as atividades 
envolvendo a gestão pedagógica dos cursos 
de graduação da FZEA. O GAP-FZEA tam-
bém utilizou o simpósio para constituir um 
espaço importante para que os estudantes 
de graduação apresentassem suas práticas 
nas atividades complementares em sua for-
mação, quer sejam desenvolvidas junto às 
Empresas Juniores, Grupos de Estudos, Pro-
gramas de Tutoria ou em outras agremia-
ções. As palestras, as apresentações orais, os 
resumos simples e os resumos expandidos 
abordaram três temas: Ensino-Aprendiza-

gem (1), Gestão Pedagógica (2) e Atividades 
de Formação Completar dos Estudantes de 
Graduação (3). Das sete apresentações orais, 
três abordavam o tema 1 e quatro o tema 
2 (apresentação das CoCs). Dos 37 resumos 
apresentados como pôster, 15, 13 e 9 abor-
davam os temas 1, 2 e 3, respectivamente. 
O simpósio gerou 18 resumos expandidos 
e 22 resumos simples, que estão publica-
dos nos Anais do Simpósio sob a forma de 
E-BOOK (ISBN 978-85-66404-08-1) e alo-
jados no site da FZEA (http://www.fzea.usp.
br/?page_id=16145). A realização do simpó-
sio possibilitou a divulgação dos trabalhos 
desenvolvidos pelos docentes e estudantes 
de graduação da FZEA em prol do ensino de 
graduação.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem. ges-
tão pedagógica. formação complementar

Percepção de profissionais/
professores de Terapia 
Ocupacional sobre os atributos 
que caracterizam um bom 
modelo profissional (role 

model)
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Luciana Costa Silva, Maria Paula Panúncio Pinto 

e Luiz Ernesto de Almeida Troncon
 

Introdução
O bom modelo profissional é definido 

como uma pessoa com a qual nos identifi-
camos, que possui qualidades que gostarí-
amos de ter, e está em posições que alme-
jamos. Este trabalho constitui uma etapa de 
pesquisa de doutorado. 

Objetivo
Identificar a percepção de profissionais/

professores terapeutas ocupacionais apon-
tados pelos estudantes como bons modelos 
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profissionais sobre os atributos que consi-
deram representativos de sua característica, 
como foram adquiridos ou desenvolvidos. 

Método
A população é composta por 10 professo-

res e 25 profissionais terapeutas ocupacio-
nais, abordados por entrevista semi-estrutu-
rada gravada e analisadas em seu conteúdo. 

Resultados
Foram indicados pelos estudantes, como 

bons modelos profissionais, 16 docentes/
profissionais. Até o momento foram rea-
lizadas 10 entrevistas. Ao responder “Por 
que foram considerados bons modelos de 
profissionais pelos estudantes”, 70% refe-
riu que foi por demonstrarem empatia, 60% 
por apresentar bom relacionamento profes-
sor/aluno, 40% por mostrar relação teórico-
-prática e 30% por demonstrar entusiasmo 
com sua profissão. Outra questão foi quais 
aspectos de personalidade estão associados 
a ser considerado um bom modelo, sendo 
obtidas as respostas: ser extrovertido/comu-
nicativo (50%), possuir uma postura aberta 
com os alunos (40%) e ser empático (30%). 
Também foram questionados sobre os as-
pectos importantes de um bom modelo, em 
que foram obtidas as respostas: relacionar-se 
com respeito com colegas, alunos, pacientes 
(70%), ser empático (50%), buscar se atuali-
zar/estudar (40%) e demonstrar entusiasmo 
com sua profissão (40%). 

Conclusão
Embora esta abordagem inicial necessite 

confirmação e complementação, com am-
pliação da amostra de participantes e reali-
zação de grupos focais com estudantes, os 
dados obtidos neste estudo preliminar sobre 
os atributos de um bom modelo na forma-
ção do terapeuta ocupacional poderão ser 
considerados em programas de capacitação 

e desenvolvimento docente.

Palavras-chave: role model. professores. 
atributos

Design e educação: design e 
tecnologia como componente 

interdisciplinar
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo
Wallace Alves Moraes

 

O processo de industrialização no Brasil 
foi caracterizado pela importação do projeto 
estrangeiro e o foco na produção industrial. 
A industrialização alcançada não eliminou a 
dependência centro-periferia. A entrega da 
produção local às multinacionais estabele-
ceu um novo patamar de dependência, o 
da tecnologia importada e, principalmente, 
o da “criação importada”. Eis que chegamos 
em uma nova era, a da Sociedade do Conhe-
cimento. O que está em jogo não é apenas a 
capacidade industrial das nações, mas o po-
tencial criativo de seu povo, e o Brasil está em 
desvantagem. Não pela falta de criatividade 
dos brasileiros, mas por conta da sujeição 
ao projeto internacional. Por exemplo, mais 
“montamos” do que criamos tecnologias. E a 
maior parte do ensino ainda tem se voltado 
a isso. Nesse ponto, o processo de industria-
lização brasileira deixa marcas na educação 
do país. Ainda hoje, o governo tem dado de-
masiado foco em “preparar técnicos” ao in-
vés de criadores, isso pode ser percebido na 
explosão de cursos técnicos no país e a refor-
ma da educação básica. Outros países, como 
a China, além de focar na produção indus-
trial, têm investido pesadamente na criação 
nacional de produtos e tecnologias. Nações 
escandinavas têm investido no Design local 
com características de sua própria cultura e 
exaltado a capacidade criativa de seu povo. 
Por isso, é chamada à atenção o potencial 
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do Design e Tecnologia como componen-
te curricular interdisciplinar. O Reino Unido, 
por exemplo, considera que uma educação 
em Design e Tecnologia na educação básica 
é fundamental contribuição para a cultura, 
criatividade, saúde e bem-estar da nação. De 
acordo com o currículo nacional, na compo-
nente de Design e Tecnologia, os estudantes 
são estimulados a criar protótipos e produ-
tos para resolver necessidades em seu con-
texto. O estímulo é desenvolver o potencial 
criativo, técnico e prático para lidar com um 
mundo constantemente em desenvolvimen-
to tecnológico.

Palavras-chave: Design. Tecnologia. Educação

Estratégias de enfrentamento 
das dificuldades (“coping”) 
utilizadas por estudantes do 
ensino superior na área da 

saúde
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Karolina Murakami, Maria Paula Panúncio-Pinto 

e Luiz Ernesto de Almeida Troncon
 

Introdução
As estratégias de enfrentamento das di-

ficuldades (coping) são definidas como 
um conjunto de competências cognitivas e 
comportamentais que permitem que o in-
divíduo lide com estressores de natureza 
diversa e com as exigências que esses im-
põem sobre o seu bem-estar físico, psico-
lógico e social. Situações de estresse que 
levam à necessidade de ajustamento e en-
frentamento são observadas em estudantes 
universitários. Estas experiências são fatores 
que podem levar os estudantes a reagirem 
com menor ou maior grau de sofrimento 
emocional e estresse, devendo se adaptar a 
esta nova realidade, exigindo deles alguma 
forma de coping. 

Objetivos
Identificar estratégias de coping utilizadas 

por estudantes da área de saúde em dife-
rentes etapas de sua formação e sua relação 
com níveis de estresse nesta amostra assim, 
como rever os termos da adaptação trans-
cultural entre Brasil e Portugal da Escala Brief 
COPE e suas características psicométricas. 

Materiais e método
Participarão 280 estudantes universitários 

das áreas da saúde, de ambos os sexos, em 
diferentes etapas de sua formação. A inves-
tigação será conduzida adotando aborda-
gempredominantemente quantitativa, com 
algumas estratégias de pesquisa qualitativa.
Consistirá na aplicação de dois instrumentos 
estruturados – Brief COPE (MAROCO et al. 
2014) e o Inventário de sintomas de stress 
para adultos (LIPP, 2000). Abordagem com-
plementar utilizará grupos focais para am-
pliar a compreensão dos resultados obtidos 
com a aplicação dos instrumentos estrutu-
rados. 

Resultados
Estamos em período inicial de coleta de 

dados. 

Conclusões
Resultados podem contribuir para identi-

ficar estratégias de coping e sua relação o 
estresse e consequente contribuição para 
melhora na qualidade de vida neste grupo. 
Além disso, a compreensão buscada por este 
estudo poderá contribuir para a construção 
de estratégias de prevenção e promoção de 
saúde entre os universitários.

Palavras-chave: Estratégias de enfrenta-
mento. coping. Estudante universitário
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Laboratório Aberto - Inovação 
e Empreendedorismo

Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo

José Marcos Alves
 

O Departamento de Engenharia Elétrica 
e de Computação da EESC-USP inaugurou 
em Novembro/2016 o “Laboratório Aberto 
– Inovação e Empreendedorismo” (LASEL) 
localizado no andar térreo do “Prédio de La-
boratórios de Ensino de Graduação”. O obje-
tivo do LASEL é disponibilizar uma completa 
infraestrutura de equipamentos de testes e 
medição eletrônica, de confecção de placas 
de circuito impresso, de softwares de simu-
lação de circuitos elétricos e eletrônicos e 
de impressão 3D para acesso 24 horas pe-
los alunos de graduação e pós-graduação. O 
acesso ao LASEL será monitorado eletroni-
camente. Um site está sendo desenvolvido 
para gerenciar todas as atividades do LASEL.

O LASEL, por inciativa dos alunos e docen-
tes, promoverá eventos de natureza técnica 
para o aprimoramento da formação em en-
genharia elétrica. Essas atividades deverão 
ser filmadas em HD para gerar um banco de 
vídeos educacionais.

Os instrumentos de testes e medição de 
uma das bancadas do LASEL foram doados 
por duas empresas. O intercâmbio com o 
mundo empresarial trará relevantes bene-
fícios para o ensino de graduação. Vídeos 
educacionais desenvolvidos por essas em-
presas serão compartilhados com o LASEL. 
Outras empresas deverão se estimular a in-
teragir com o LASEL devido à competição 
com as empresas doadoras. 

Todos os usuários se comprometerão a 
elaborar um relatório técnico sobre o uso da 
infraestrutura do LASEL que deverá contex-
tualizar o projeto desenvolvido e as contri-
buições do LASEL. Os relatórios serão dispo-
nibilizados no site do laboratório.

Em seu pouco tempo de existência o LA-
SEL foi utilizado em dois projetos de gradua-
ção sendo um deles de inovação e empreen-
dedorismo com aplicação em saúde. Outros 
dois projetos envolveram alunos de pós-gra-
duação para uso da impressora 3D e de um 
equipamento de teste e medição doado cuja 
disponibilidade não é comum em laborató-
rios de ensino. Trabalhos de TCC utilizarão a 
infraestrutura do LASEL. As contribuições do 
LASEL para a formação em graduação são 
muito promissoras !

Palavras-chave: laboratório. inovação. 
empreendedorismo

Dinâmicas de Educação em 
Saúde Auditiva para Jovens
Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo
Maria Thereza Raab Forastieri Piccino, Daniela 

Gomide, Izabel Cristina Rossi Landro, José do Carmo 
Teodoro Junior e Wanderléia Quinhoneiro Blasca

 

Nos últimos anos, os Programas de Educa-
ção em Saúde vem sendo aplicados nas es-
colas. Como o adolescente passa grande par-
te do seu tempo na escola, é um espaço que 
pode ser aproveitado para realizar trabalhos 
voltados à temática, que poderá contribuir 
com uma efetiva participação social, onde o jo-
vem possa ser um dos instrumentos de inclu-
são, participação e desenvolvimento individual 
e coletivo. De acordo com a OMS (2011), no 
Brasil, 28 milhões de pessoas possuem algum 
problema auditivo, 5% das perdas auditivas 
são causadas pelo uso inadequado de fones 
de ouvido, o que significa aproximadamente 
1,5 milhão de jovens. Além do uso equipamen-
tos sonoros individuais por tempo ilimitado, os 
jovens estão expostos a nível de pressão sono-
ra elevados em várias situações na rotina diária, 
entre elas, trânsito, shows, academias. Chegan-
do a atingir 120dB.

A informação sobre os perigos dos elevados 
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níveis de pressão sonora e suas consequências 
devem incentivar os jovens ao uso adequado 
dos equipamentos sonoros individuais e como 
se prevenir diante de um “som perigoso”. Po-
rém, como podemos transmitir essas informa-
ções aos jovens?

Através de dinâmicas interativas onde os jo-
vens universitários levam para a sala de aula de 
adolescentes do Ensino Fundamental II e Mé-
dio as informações de maneira lúdica, tornando 
o aprendizado divertido. Podemos citar como 
exemplo o Programa Dangerous Decibels. 

Dangerous Decibels é um programa de saú-
de pública destinado a reduzir a incidência de 
perda auditiva induzida por ruído (PAIR), alte-
rando o conhecimento, atitudes, e comporta-
mentos de crianças e adultos sobre a exposição 
ao som alto e uso de estratégias de proteção 
auditiva (http://www.dangerousdecibels.org/).

 Em Bauru, o projeto foi iniciado pelo de-
partamento de Fonoaudiologia da FOB/USP 
em parceria com escolas públicas e privadas. 
Neste projeto estão envolvidos alunos de 
Pós-graduação capacitados para transmitir a 
dinâmica envolvendo alunos da graduação.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Ado-
lescente. Perda Auditiva

Inquietação de alunos 
de graduação sobre os 
estágios acadêmicos e o 
desenvolvimento profissional

1Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
da Universidade de São Paulo

2Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz da Universidade de São Paulo

Naissa Maria Silvestre Dias1, Tatiana Giselle 
Guimarães Lopes2 e Rosebelly Nunes Marques2

 

O estágio é uma forma eficaz de expan-
são do conhecimento, sendo uma prática 
obrigatória em diversas grades curriculares 
de cursos de graduação (Brinkhus, 2008). Se-
gundo Antonello (2005), esta prática impac-

ta o desenvolvimento das competências do 
indivíduo por meio de diferentes formas de 
aprendizagem, como, experiência anterior e 
transferência extraprofissional, reflexão, au-
toanálise, observação, feedback, mudanças 
de perspectiva, mentoria e tutoria, interação 
e colaboração, articulação entre teoria e prá-
tica,dentre outros. Contudo nem todos os es-
tágios resultam no desenvolvimento profis-
sional. Baseada na importância dos estágios 
acadêmicos na vida estudantil e desenvolvi-
mento profissional, o objetivo foi investigar a 
percepção de alunos de graduação dos cur-
sos de Gestão Ambiental, Engenharia Agro-
nômica e Biologia sobre esta prática. O estu-
do desenvolvido foi de natureza qualitativa. 
A questão levantada foi: O que espera apren-
der nos estágios que faz? De que forma es-
sas necessidades contribuem para formação 
inicial e desenvolvimento profissional? Um 
objetivo comum de todos os entrevistados é 
adquirir ferramentas que os auxiliem na for-
mação da carreira. Buscam aprender proce-
dimentos técnicos e laboratoriais, aprimorar 
a desenvoltura, métodos de escrita e apre-
sentação oral. Esperam estar apto a enfrentar 
um mercado de trabalho, colocar em prática 
todo o conhecimento aprendido. Afirmam 
ainda que o estágio na fase acadêmica serve 
como um guia de orientação para encontrar 
em qual área ou especialidade tem maior fa-
cilidade de desenvolvimento e aptidão para 
seguir carreira profissional. Pudemos perce-
ber a avidez por aprimoramento profissional 
que os alunos têm ao buscar o estágio, mas 
que infelizmente, nem sempre esta prática 
é desenvolvida com sucesso, pois o estagi-
ário muitas vezes é tido apenas como mão 
de obra e não como indivíduo em busca de 
conhecimento e autonomia.

Palavras-chave: expansão do conheci-
mento. competências. autonomia
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Ressoar saúde, qualidade de vida 
e fortalecimento dos sujeitos para 

o protagonismo social
1Centro Universitário Católica de Quixadá

2Faculdade Metropolitana da Grande 
Fortaleza

3Universidade Federal do Piauí
4Universidade de Fortaleza

Ivna Zaíra Figueredo da Silva1, Danielle Santiago da 
Silva Varella1, Mariza Maria Alves Barbosa Carvalho1, 

Francisco Cristiano da Silva Sousa1, Ivelize Zaida 
Figueredo da Silva1, Liskélvia Bezerra Lobo2, Solange 
Souza Pinheiro2, Natasha Teixeira Medeiros3 e Luiza 

Jane Eyre de Souza Vieira4

 

A conquista do mais alto grau de saúde exige 
a intervenção de setores sociais e econômicos, 
além da saúde e requer o empoderamento e a 
capacitação da comunidade para protagonizar 
a melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2002). 
Desta forma, o curso de Fisioterapia mantém 
desde 2014 o Ressoar Saúde que fundamenta 
o ensino e a vivencia de técnicas que suscitem 
o empoderamento social e a cultura e hábitos 
de vida saudável. As ações são: 1. a apropria-
ção do campo feita para conhecer o território 
e suas particularidades, realizar a apresentação 
dos envolvidos e fazer a promoção, acordo e 
vinculação de parcerias para o Ressoar Saúde. 
2. Aliança – é a metodologia utilizada para a 
educação em saúde. Aprofunda o diálogo a 
partir da riqueza de que cada pessoa possui 
sobre o assunto discutido. Na aliança todos os 
integrantes tem a oportunidade de exprimir o 
que pensam em prol do ajustamento comum. 
3. A prática de atividade física – é desenvolvida 
por atividades de recreação, jogos populares 
que expressem as manifestações culturais e o 
caráter lúdico da comunidade e que auxiliem 
as atividades de empoderamento social e ci-
dadania pelo ajuste da consciência corporal, 
ajuste da postura, equilíbrio, coordenação, 
repercutindo na melhoria da auto estima. A 
execução do Ressoar Saúde evidenciou resul-
tados como grande motivação das pessoas na 

participação, isto deveu-se a inclusão das mes-
mas no processo de promoção e acordo, ou-
tro ganho é socialização e compartilhamento 
de saberes, de vínculo e aquisição de hábitos 
saudáveis tornando-se tempo terapêutico e de 
lazer. Importa salientar ganhos na esfera aca-
dêmica, como relatos dos atores que referiram 
ganhos imateriais impossíveis de serem adqui-
ridos na sala de aula, quais sejam: desenvoltura 
na condução de grupos, maior facilidade com 
falas em público, aquisição de conhecimentos 
em temas transversais, como os trabalhados 
na Aliança, maior destreza na vinculação de 
conteúdos teóricos à prática, melhor aptidão 
no entendimento da realidade.

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Empo-
deramento. Atividade Física

Experiências no processo de 
reestruturação do curso de 
Fonoaudiologia da FOB/USP
Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo
Giédre Berretin-Felix, Lidia Cristina da Silva Teles, 

Ana Carolina Magalhães, Simone Aparecida Lopes-
Herrera, Aline Roberta Aceituno da Costa, Jeniffer 
de Cássia Rillo Dutka, Maria Fernanda Capoani 

Garcia Mondelli, Maria Aparecida Miranda de Paula 
Machado, Ivy Kiemle Trindade Suedam e Deborah 

Viviane Ferrari
 

O Curso de Fonoaudiologia da Faculdade 
de Odontologia de Bauru–USP iniciou suas 
atividades em 1990 e, desde então, passou 
por quatro revisões da estrutura curricular. 
Este trabalho tem como objetivo apresen-
tar o processo de elaboração da última re-
visão curricular, ocorrida a partir de 2012, 
bem como sua implantação, entre os anos 
de 2014 e 2018. 

 As modificações realizadas atenderam às 
normativas da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e das Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para os cursos de Fonoau-
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diologia, visando transformações necessárias 
no processo formativo, segundo a definição 
dos perfis de habilidades e competências 
descritos no projeto político-pedagógico, a 
partir de ações conjuntas entre a Comissão 
Coordenadora do Curso, corpo docente e 
discente.

Na tentativa de maior aproximação a uma 
matriz curricular modular, os conteúdos das 
disciplinas foram organizados em unidades 
auto-suficientes e coerentes (“módulos”) 
voltados aos Processos e Distúrbios da Au-
dição, Linguagem, Voz e Funções Orofaciais, 
articulados com a formação em Saúde Cole-
tiva, integrando os conteúdos das disciplinas 
básicas e correlatas às disciplinas profissio-
nalizantes, enfatizando na formação profis-
sional áreas de conhecimento de destaque 
no campus. Também foram objetivos ofere-
cer disciplinas de formação em pesquisa e 
em Saúde Coletiva do 1º ao 4º ano do curso 
e flexibilizar o percurso do aluno, por meio 
da criação de novas disciplinas optativas ele-
tivas e livres. 

Esta reestruturação possibilitou novos 
avanços, com o oferecimento de disciplinas 
diretamente relacionadas à profissão e prá-
ticas de observação desde o 1º semestre do 
curso; reorganização no oferecimento das 
clínicas de formação em Fonoaudiologia no 
3º e 4º ano; integração de disciplinas teóri-
cas e práticas, numa perspectiva de apren-
dizagem significativa; ampliação das “áreas 
verdes” e do oferecimento de disciplinas op-
tativas eletivas e livres, tornando o estudante 
co-autor do seu processo formativo.

Palavras-chave: Educação superior. Fono-
audiologia. Reestruturação curricular

Fuvest + Sisu – traçando um 
perfil do ingressante na ECA

Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo

Arlindo Ornelas Figueira, Matheus Henrique de 
Barros Araújo e Raphael Malanconi Nascimento 

Chumbo
 

A ECA recebeu pela primeira vez, em 2017, 
ingressantes em 6 de suas formações pelo 
Sisu, segmentados em: ampla concorrência 
(AC), oriundos de Escolas Públicas (EP) e au-
todeclarados PPI. Percebeu-se a oportunida-
de de conhecer melhor esta nova realidade 
discente e, concomitantemente, de verificar 
as coincidências e diferenças atitudinais/
comportamentais dos dois tipos de ingres-
santes (Sisu e Fuvest). 

O estudo foi planejado durante o 2º se-
mestre de 2016, na disciplina CRP0285 – Pes-
quisa em Publicidade, onde foram traçados 
os objetivos e métodos/ações para alcan-
ça-los. Foi criado um nome para o projeto: 
#Fala, Bixo! que evita a menção à forma de 
ingresso, hipoteticamente geradora de dife-
renças psicográficas. Complementarmente, 
foi criada uma Identidade Visual para dis-
tinguir as ações da Pesquisa e desenvolvida 
uma Campanha de Comunicação – basica-
mente digital - para apresentar o projeto aos 
ingressantes e motivá-los à participação. 

O primeiro questionário para a verifica-
ção das expectativas quanto à Universidade, 
à Escola e aos cursos escolhidos, foi dispo-
nibilizado a todos os ingressantes desses 6 
cursos da Escola antes da Semana de Recep-
ção – para que se evitassem vieses oriundos 
de contatos com veteranos. Também nesse 
questionário foram investigados compro-
metimento e o desempenho (em potencial) 
dos ingressantes para uma posterior compa-
ração. As respostas, segmentadas por forma 
de ingresso, gênero e idade, revelaram ex-
pectativas bastante positivas e não eviden-
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ciaram diferenças significativas nas atitudes 
dos ingressantes. Estas, encontram-se mais 
ligadas aos cursos escolhidos pelos discen-
tes que às outras variáveis. 

Foram também realizados 2 focus groups 
com ingressantes de vários cursos para ex-
plicar qualitativamente as respostas obtidas 
e, ao mesmo tempo, fornecer insights para 
a elaboração das próximas rodadas de pes-
quisa quantitativa, que se encontram em an-
damento e vão permitir uma melhor identifi-
cação e comunicação mais eficiente com os 
ingressantes na ECA.

Palavras-chave: perfil ingressante ECA. in-
gressante fuvest x sisu. expectativas ingres-
sante ECA

Aprendizagens de estudantes 
com o uso de narrativas de 
histórias de vida na atenção 

básica
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo
Arthur Henrique Sousa, Carla Ferreira de 

Oliveira, Roberta Ficadori Kato, Samila Iris da 
Silva Lira, Luana Pinho de Mesquita e Silvia 

Matumoto
 

Objetivo
Reconhecer aprendizagens dos bolsistas 

do projeto “Construindo narrativas no acom-
panhamento de famílias na atenção básica”. 

Metodologia
Relato de experiência de estudo de abor-

dagem qualitativa com foco na aprendiza-
gem(1) de quatro estudantes de graduação 
em enfermagem que realizam visitas domici-
liares a usuários de unidade de Saúde da Fa-
mília, registram em diários de campo infor-
mações, observações e inquietações(2). Há 
discussão semanal com docente e pós-gra-
duanda sobre as experiências, identificação 
de necessidades de saúde e cuidado, manejo 

de situações inesperadas e acompanhamen-
to da produção escrita das narrativas. Após 
concluídas, são apresentadas aos participan-
tes para possíveis mudanças e, com permis-
são dos mesmos, uma cópia é compartilha-
da com a equipe. 

Resultados
Os estudantes percebem no momento da 

escrita a responsabilidade do narrador e sua 
não neutralidade ao fazer escolhas dos as-
suntos que irão compor o texto; reconhecem 
condições de vida, fragilidades e potenciali-
dades dos usuários para lidar com seus pro-
blemas e, vivenciam novas percepções de si e 
do outro e a importância de compartilhar as 
narrativas com a equipe. Destacam a apren-
dizagem da construção de relações humanas 
durante diferentes etapas do projeto e res-
saltam como motivação a possibilidade de 
vivenciar o papel de narrador e desenvolver 
habilidades de narrar histórias de vida. 

Conclusão
As aprendizagens dos estudantes ocorrem 

a partir da aproximação ao contexto de vida 
dos usuários, das diferenças e singularida-
des, exercício da escuta, manejo de situa-
ções novas, desenvolvimento de habilidades 
de escrita e responsabilização pelo cuidado. 
As narrativas de história de vida apresentam 
potência como instrumento para o ensino de 
graduação em saúde. 

Referências
1.Bondía JL. Notas sobre a experiência e o 

saber de experiência. Rev. Bras. Educ., 2002. 
19:20-28;

2.Capozzolo AA et al. Narrativas na forma-
ção comum de profissionais de saúde. Trab. 
Educ. Saúde, 2014, 12(2):443-456.

Palavras-chave: Ensino Superior. Enferma-
gem. Narrativas de história de vida
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Evasão de estudantes de 
Enfermagem: Desempenho 
acadêmico como fator preditor

1Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo

2Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo

Cecília Helena de Siqueira Sigaud1, Luciano 
Antonio Digiampietri2, Fábio Nakano2, Marcelo 

de Souza Lauretto2 e Tatiane Vitória Viana 
Claudino1

 

A evasão escolar no ensino superior é um 
problema mundial, prejudicando o estudan-
te, a sociedade e o setor educacional. Di-
versas são as causas que levam estudantes 
a evadir-se de um curso, entre elas fatores 
pessoais, institucionais e relativos à escolha 
da carreira. Conhecer os fatores institucio-
nais que induzem a evasão torna-se funda-
mental para a proposição de ações visando 
maior envolvimento dos estudantes. Nes-
te estudo, considerou-se evasão a situação 
em que o estudante não concluiu o curso, 
seja por abandono ou desligamento com-
pulsório, e estabeleceu-se como objetivo 
identificar preditores de evasão do curso 
Bacharelado em Enfermagem da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo. 
Realizada pesquisa quantitativa, envolvendo 
amostra de dados extraídos do histórico es-
colar de 280 ingressantes no curso a partir 
de 2010, tendo concluído ou se desligado 
(matrícula cancelada) até abril de 2017. Fo-
ram obtidos dados referentes ao desempe-
nho dos estudantes (notas e reprovações) 
em disciplinas obrigatórias dos primeiros 2 
anos do curso. As informações foram orga-
nizadas em planilha do Programa Excel da 
Microsoft e analisadas por meio de algorit-
mos de mineração de dados, em especial 
classificadores e regressores, com o intuito 
de identificar disciplinas que poderiam pre-
ver a probabilidade do aluno se formar, ou 
não. Encontrou-se taxa de evasão do curso 

de 16,3% no período e a inexistência de as-
sociação estatística entre o desempenho nas 
disciplinas e a evasão de estudantes. Assim, 
as notas e reprovações nas disciplinas não 
variaram significativamente entre os grupos 
de estudantes concluintes e evadidos, isto é, 
os estudantes concluintes e evadidos apre-
sentaram desempenho semelhante (notas 
e reprovações) nas disciplinas. Verificou-se 
média elevada das taxas de aprovação nas 
disciplinas, correspondente a 97%, e taxas de 
reprovação variando entre 0% e 15%. Diante 
disso, considera-se importante a realização 
de estudos para explorar outras causas da 
evasão no curso.

Palavras-chave: Evasão Escolar. Estudantes 
de Enfermagem. Ensino Superior

Ética e política na formação do 
professor universitário brasileiro: 
O itinerário de formação da 
disciplina Introdução aos 
Estudos de Educação: enfoque 

filosófico na FE-USP
Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo
Mateus Moisés Gonçalves Pereira

 

Este trabalho trata das dimensões éticas e 
políticas na formação do professor universi-
tário brasileiro. Tem como objetivo compre-
ender como a ética e a política atravessam 
aspectos da cultura e da pedagogia univer-
sitária no contexto das diferentes concep-
ções de universidade, ciência e conhecimen-
to. Utilizando-se da hermenêutica de Paul 
Ricouer, da fenomenologia compreensiva 
de Alfred Schutz e dos itinerários de (auto) 
formação, com Rogério de Almeida, conce-
be-se o processo formativo como relação de 
encontro em potência para a constituição de 
diferentes modos de existir. Articula-se a ex-
periência de realização de estágio de docên-
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cia no ensino superior na disciplina Introdução 
aos Estudos de Educação: enfoque filosófico, 
oferecida na Faculdade de Educação da Uni-
versidade de São Paulo, no âmbito do Pro-
grama de Aperfeiçoamento de Ensino, com a 
pesquisa bibliográfica em torno da pedagogia 
universitária, dos problemas do conhecimen-
to e da universidade na contemporaneidade. 
Apresentam-se como resultados considera-
ções sobre o primado da cultura nas diferentes 
concepções de conhecimento e universidade, 
implicações políticas das premissas de igual-
dade e desigualdade para a universidade mas-
sificada e debates acerca das transformações 
necessárias à pratica docente na universidade. 
Conclui-se que a formação do professor uni-
versitário deve considerar os aspectos éticos e 
políticos dos diferentes projetos de universida-
de e conhecimento sem abdicar da pedagogia 
universitária e da cultura dos estudantes, num 
contexto de massificação do ensino superior.

Palavras-chave: professor universitário. 
cultura. ética

Apresentação do grupo de 
pesquisa em Educação em 
Engenharia Poli-Edu da Escola 

Politécnica da USP
1Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo
2Ohio State University

Carlos Eduardo Santi1, Luciana Guidon Coelho1, 
Isabela Ângelo1, José Aquiles Baesso Grimoni1, 
Roseli de Deus Lopes1, José Roberto Cardoso1, 

Marcos Jolbert Caceres Azambuja1, Jhonnes Vaz1 
e David Antoine Delaine2

 

A formação de engenheiros é essencial 
para o mundo e a pesquisa na área de Edu-
cação em Engenharia é necessária para oti-
mizar o desenvolvimento de profissionais 
bem qualificados e em número suficiente 
para atender às necessidades atuais e futu-
ras da sociedade. A criação de um grupo de 

pesquisa que valoriza a experiência individu-
al de cada membro e enfrenta com esforços 
unificados os desafios apresentados pela 
formação de engenheiros, é uma maneira de 
contribuir com a área (COELHO, 2015a; DE-
LAINE, 2014). Desde 2003, já se pensava na 
criação de um grupo de pesquisas em Edu-
cação em Engenharia na Escola Politécnica 
da USP, pois, já àquela época, era evidente a 
necessidade de se pesquisar, discutir e refle-
tir sobre o ensino de engenharia no Brasil. O 
grupo, consolidou-se em 2013, na segunda 
tentativa de sua criação, e mantém suas ativi-
dades até hoje, com um grupo crescente de 
colaboradores que se reúne semanalmente.

Os principais objetivos do grupo são os 
estudos e as pesquisas que se relacionam 
com a Educação em Engenharia no Brasil 
e no mundo, tomando como referência, os 
resultados alcançados a partir da implemen-
tação de propostas pedagógicas que visem 
melhorar o ensino de engenharia na Escola 
Politécnica da USP e em outras Instituições 
de Ensino Superior parceiras. Dentre os es-
tudos e pesquisas do grupo, destacamos: 
levantamento e análise de informações re-
lacionadas aos impactos gerados pelo uso 
de diferentes espaços de aprendizagem 
(AZAMBUJA, 2014; MONTICELLI, 2014), aná-
lise de perfil dos alunos que ingressam nos 
cursos de engenharia, estudos sobre as di-
ferentes formas de ingressar nas universida-
des, formação docente (BAESSO GRIMONI, 
2014; DEPIERI, 2014; COELHO, 2015c); iden-
tificação e desenvolvimento de talentos para 
Engenharia, além das pesquisas individuais 
dos integrantes.

A atuação deste grupo vem contribuindo 
para a difusão de estratégias e experiências, 
além de fornecer subsídios para a elabora-
ção e implantação de novos projetos (COE-
LHO, 2015b; SANTI, 2015). 

O grupo tem buscado ampliar e divulgar 
oportunidades para troca de experiências 
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com outros pesquisadores. Neste sentido, 
integrantes do grupo apresentaram 17 tra-
balhos e organizaram de 02 Sessões Dirigi-
das recentemente no COBENGE (Congres-
so Brasileiro de Educação em Engenharia), 
maior fórum de discussão nacional relacio-
nado ao objeto de estudo. Membros do gru-
po também tem apresentado trabalhos em 
importantes eventos internacionais, como o 
WEEF (World Engineering Education Forum), 
ASEE (American Society for Engineering Edu-
cation) e publicado em revistas como a iJEP 
(International Journal of Engineering Peda-
gogy). Desde 2015, organiza o Seminário 
Anual Internacional de Educação em Enge-
nharia, na Escola Politécnica, reunindo pes-
quisadores de reconhecimento internacional 
na área vindos de instituições de ensino do 
Brasil, dos Estados Unidos e da Europa.
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Um estudo sobre a percepção 
de estudantes universitários 
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educacionais no âmbito 
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1Fundação Escola de Comércio Álvares 
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2Universidade Nove de Julho

Lucineide Bispo dos Reis Luz1 e Renato Henrique 
da Luz2

 

O presente artigo tem o objetivo de apu-
rar e analisar qual a percepção de estudantes 
universitários dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Economia acerca de 
políticas educacionais no âmbito municipal.

O referido artigo tem como relevância de-
monstrar a necessidade de discussão sobre 
as políticas educacionais e a importância de 
se conhecer seus impactos na sociedade. 

Garantidos pela Constituição Federal, as 
políticas públicas, visam, em primeiro plano, 
apontar planos, medidas e providências, cujo 
objetivo central é melhorar a vida em socie-
dade.

As políticas públicas tem a finalidade de 
resolver problemas pequenos , médios ou 

grandes que a sociedade sem a participação 
do governo não conseguiria. 

Ainda que os planos de políticas públicas 
possam ser apontados e discutidos em reu-
niões com a participação da sociedade como 
um todo ou um grupo de pessoas interessa-
das em certas mudanças é a força do ente 
público que conseguirá colocar o projeto em 
ação com uso de recursos públicos.

Uma das políticas públicas que necessi-
tam da participação constante da população 
são as políticas públicas na área da educa-
ção. Principalmente pela sua importância e 
abrangência. Perguntas do tipo: Uma política 
pública deve ser conduzida somente pelo go-
verno, sem a participação popular? Há a ne-
cessidade de acompanhamento das políticas 
públicas implantadas pelo governo? Quem 
deve realizar esse acompanhamento? Como 
a sociedade pode participar de forma efeti-
va nessas decisões? E as Instituições Educa-
cionais devem colaborar com a discussão e 
acompanhamento das políticas públicas?

Entende-se ser necessário discutir sobre 
prioridades do governo municipal ao elabo-
rar e aprovar políticas públicas educacionais, 
atentando para o interesse de alunos univer-
sitários (em relação a suas participações, atu-
ações e críticas) em relação às suas políticas 
públicas regionais. Mas como se deve discu-
tir tais prioridades do governo?

A elaboração e aplicação de questionário 
apresentar a percepção de estudantes uni-
versitários sobre as políticas públicas educa-
cionais.

 Uma das ideias era, por meio da aplicação 
de questionários, relatar parte das sensações 
dos estudantes no momento que estavam 
sendo questionados a respeito do tema. Fo-
ram consultados 485 estudantes que foram 
questionados sobre o Conhecimento a res-
peito do termo de Políticas Públicas; sobre os 
Responsáveis pela educação; Conhecimento 
sobre a elaboração e acompanhamento das 
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Políticas Educacionais; e por fim a respeito do 
Conhecimento sobre as Políticas Educacionais. 

Com o resultado do questionamento, foi 
possível apurar um baixo interesse pelos 
estudantes a respeito do assunto, embora 
concordassem com a importância do tema 
e da participação direta da sociedade, seja 
na elaboração de Políticas Públicas, ou seja 
no acompanhamento e cobrança das Polí-
ticas adotadas. E, adicionalmente, embora 
concordassem que o tema influencia no mo-
mento do voto e conheçam pessoas que se 
interessam e participam de forma efetiva na 
política de sua região, eles mesmos apresen-
tam muito pouco interesse em buscar infor-
mações sobre o tema, mesmo tendo a faci-
lidade em acessar as informações em sites 
oficiais mantidos pelo governo local.

Palavras-chave: Políticas Públicas. educa-
ção. percepção

Estudo do Currículo do Curso 
de Engenharia Mecânica da 

EESC-USP
Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo
Luciana Montanari

 

Objetivo
Neste trabalho o currículo do curso de 

Engenharia Mecânica será estudado e serão 
apontadas as deficiências e possíveis solu-
ções para atender as exigências do mercado, 
formando profissionais capazes de atuar em 
qualquer área da Engenharia Mecânica.

Descrição
O curso de Engenharia Mecânica da Escola 

de Engenharia de São Carlos (EESC) da Uni-
versidade de São Paulo tem mais de 60 anos 
de existência e passou por poucas alterações 
curriculares ao longo do tempo. No entan-
to, com as transformações da sociedade e os 

avanços da tecnologia, é necessário repensar 
o currículo, tanto a sua forma quanto o seu 
conteúdo.

O curso deve passar por uma mudança 
de paradigma, de uma abordagem apoiada 
numa estrutura curricular em que cada curso 
é construído a partir da soma de blocos de 
conhecimento delimitados para uma aborda-
gem sistêmica de de ensino e aprendizagem.

Segundo Moreira (2001) um dos significa-
dos de currículo é aquele vinculado a con-
teúdo. Bernstein (1996) analisa o currículo 
considerando as relações existentes entre o 
conteúdo e o valor à disciplina, no que diz 
respeito à preocupação com o preparo dos 
professores ou do provimento de materiais 
para sua efetiva aprendizagem. Assim, distin-
gue dois tipos de currículos: de coleção e de 
integração.

Metodologia
O currículo do curso de Engenharia Mecâni-

ca da EESC – USP foi estudado e analisado de 
acordo com o encadeamento das disciplinas da 
mesma área, conteúdo e relacionamento com 
outras disciplinas.

 As atividades curriculares são distribuídas em 
dez períodos letivos semestrais. Para graduar-se 
o aluno deverá cumprir 229 créditos de discipli-
nas obrigatórias, correspondentes a 4335 horas 
(aula mais trabalho). O curso não exige discipli-
nas optativas para a sua conclusão.

Resultados
Observa-se que a carga horária é eleva-

da, que há fragmentação de estrutura cur-
ricular, caracterizando-se como currículo de 
coleção. Para se estruturar e tornar-se um 
currículo de integração será necessário efe-
tuar mudanças tanto de posicionamento nos 
anos e semestres quanto de conteúdo para 
ter uma mudança suave de aprendizado de 
disciplinas da mesma área. Além disso, pela 
análise das ementas do currículo do curso 
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verificou que há sobreposição de conteúdo 
e ementas excessivamente longas, muitas ve-
zes decorrentes de sobreposição exagerada ou 
que não preveem atividades e avaliações mais 
adequadas para a promoção do aprendizado.

Um passo inicial nesse sentido seria determi-
nar o que deve ser essencial e obrigatório para 
o curso, buscando, ainda, reduzir as sobrepo-
sições ou interfaces comuns, numa espécie de 
otimização da carga horária. Também sugere-
-se a programação de atividades integradas 
entre disciplinas, mostrando a importância e 
aplicação de determinados assuntos.

Conclusão
Este estudo mostrou a situação do currículo 

do curso de Engenharia Mecânica da EESC – 
USP. A análise permitiu concluir que é possí-
vel efetuar mudanças que trará benefício aos 
alunos, ao curso e até aos próprios docentes. 
Foram verificados alguns conceitos que deve-
rão ser inseridos no conteúdo de disciplinas 
e que é ideal que a estrutura curricular seja 
mudada para ser um currículo de integração. 
Essa mudança já proporcionaria a reorganiza-
ção das disciplinas no decorrer dos semestres. 
Após conhecer os pontos negativos e verifi-
car possíveis soluções começa uma nova eta-
pa, a discussão e implementação das ideias, 
com mudança para uma visão sistêmica com 
o objetivo de habilitar o engenheiro mecâni-
co a lidar de modo criativo com problemas e 
soluções de engenharia, que com frequência 
apresentam um caráter multidisciplinar.
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Sistémica
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