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RESULTADOS:

APRESENTAÇÃO:

Realização do I Fórum de Metodologias Ativas;

O Núcleo de Assessoria e Inovação Pedagógica – NAIP –
é constituído por uma equipe de três docentes de
diferentes áreas de formação que subsidia um grupo de
estudos formado por docentes, assistentes e
coordenadores, voltado para o conhecimento e
aplicação de novas metodologias e o compartilhamento
dos resultados alcançados.

Realização de workshops em metodologias
ativas no início de cada semestre letivo;
Contínuo acompanhamento na implementação
das metodologias ativas na IES,

Fórum de Metodologias
Ativas

Capacitação Docente em
Metodologias Ativas

PRÓXIMOS PASSOS:

OBJETIVOS:
Dar continuidade ao processo de capacitação
docente em diferentes metodologias e recursos
tecnológicos em sala de aula;

Analisar a aplicabilidade, o embasamento teórico
e as etapas de execução das metodologias ativas
de aprendizagem, conforme as peculiaridades de
cada curso ou área do conhecimento.

Organização do II Fórum de Metodologias Ativas
para socialização de novas experiências;

Acompanhar e avaliar as experiências de
aplicação das metodologias ativas e seus reflexos
no processo de ensino-aprendizagem nas
disciplinas e cursos envolvidos.

Incentivar a produção de artigos e relatos para
publicação em periódicos internos e externos

Gameficação
Curso de Educação Física

Fomentar as boas práticas metodológicas de
ensino, a fim de possibilitar o envolvimento do
aluno no processo de ensino-aprendizagem.

Produção de Jogos Didáticos
Curso de Letras

CONCLUSÃO
Por meio das ações de acompanhamento do
trabalho docente feitas pelo NAIP, observam-se
progressivas mudanças de pensamentos, ações e
condutas no processo de ensino aprendizagem na
perspectiva de promoção da autonomia e do
protagonismo do aluno.

Promover momentos de capacitação aos
docentes sobre diferentes metodologias e
ferramentas tecnológicas em sala de aula.
Incentivar a socialização das experiências dos
docentes com metodologias ativas nos diversos
cursos da IES.

INFORMAÇÕES PARA CONTATO:
E-mail: proreitoria.academica@unifafibe.com.br

Estudos de Casos Clínicos
Curso de Nutrição
.

Peer Instruction
Curso de Engenharia Agronômica

