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Disciplina: Experiência Empreendedora
Curso: Administração
Número de alunos envolvidos: 90 alunos
Nível dos alunos: 6º período.
Principal inovação implementada: Word Café

ETAPAS DA METODOLOGIA
Leitura e análise prévia d o m a t e r i a l
d i s p o n i b i l i z a d o p e l o professor;
Inicialmente, conceitos e ideias acerca do tema
abordado são discutidos em times e,
posteriormente, são transcritas nas toalhas-papel
de cada mesa;

MÉTODO PRINCIPAL
O conteúdo de Experiência Empreendedora se
desenvolveu com aulas expositivas, troca de ideias,
compartilhamento de experiências e diálogos
realizados com as leituras prévias de materiais
disponibilizados no portal do Aluno, conforme plano
de ensino da disciplina.

Os times se revezam, através de circuito e
sucessivamente deverão passar por todas as mesas
de discussão e, com isso, compartilham os
diferentes argumentos.
OBJETIVOS:
Construção colaborativa de conhecimento
especializado para abordar situações complexas,
estimulando nos alunos o pensamento inovador.

RECEPTIVIDADE DOS ALUNOS
Boa receptividade dos discentes, principalmente no
momento em que compreendem o processo da
metodologia ativa proposta e notam a relevância de
buscar a construção conjunta e colaborativa das ideias.
Resultados obtidos com êxito ao final da atividade, que
se encerra com a apresentação das conclusões dos
times.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Professor monitor e maior interatividade entre os
alunos e times, tornando-os protagonistas da
construção colaborativa, colhendo e compartilhando
as ideias e conhecimentos abordados.

DIFICULDADE ENCONTRADA
Relata-se, inicialmente, uma resistência para formação
heterogênea dos grupos, uma vez que os alunos
querem manter as equipes formadas por eles.

REFERÊNCIAS:
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ao nosso futuro por meio de conversações
significativas e estratégicas. São Paulo: Cultrix,
2007.

MOMENTOS:
Formação dos times, no Laboratório de Metodologias
Ativas, com o intuito de socializarem as ideias
dos temas passados para cada grupo.

PRÓXIMOS PASSOS:
Disseminar esta proposta metodológica para outros professores do Curso de
Administração e da Instituição, como também a aplicação de demais metodologias
ativas.
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