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PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

Aprendizagem criativa: (Re)aprender para ensinar – 2021-2 
 

DADOS DA DISCPLINA 

Nome: Aprendizagem criativa: (Re)aprender para ensinar. 
Carga horária: 32h Teórica – 32h Prática - 0 

Natureza: Optativa   Nº de vagas: 30 

 

PROFESSORES 

 

1. COORDENADOR(A) 

 

Profa. Dra. Liliana Borges de Menezes Leite 

Setor: Patologia Geral / DEBIOTEC/IPTSP/UFG 

E-mail: liliana@ufg.br 

 

 

EMENTA 

Apresentação e discussão de conceitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem como, papel 

do professor no desenvolvimento da aprendizagem pelo estudante e metodologias ativas em sala de 

aula. Apresentação e discussão de métodos de ensino-aprendizagem que possibilitam 

aprendizagem ativa e colaborativa. Apresentação e discussão de diferentes formas abordagem de 

conteúdo e avaliação do aprendizado. A disciplina contará com aulas teóricas e oficinas, remoto ou 

presencial, e atividades extraclasse. 

 

OBJETIVO 

Estimular o uso das diversas metodologias de ensino-aprendizagem aplicadas na educação e 

desenvolver as habilidades para sua utilização prática, baseada em um aprendizado ativo e 

colaborativo. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO  

O ensino poderá ser presencial ou remoto de acordo com as normas na ocasião de oferta da 

disciplina. 

Será utilizado o Google Classroom para compartilhamento das ferramentas e outros materiais e 

Meet para os encontros virtuais e o SIGAA para noticias e divulgação das notas e frequencias. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Recurso de apresentação (Power point); 
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Atividades de com uso de TDIC (Tecnologias da informação e comunicação), a saber: Cocrative, 

mentimeter, genially, wordwall, entre outros; 

Atividades colaborativas em grupo. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Metodologia de avaliação: frequência e participação (respostas às ferramentas utilizadas e outras 

atividades). 

A frequência será avaliada a partir dos nomes dos ingressantes à sala de aula (Google 

Classroom/Meet) e/ou chamada. 

 

Conceito A: 100% de frequência e 100% de participação. 

Conceito B: 90% de frequência ou 100% de presença com 90% de participação. 

Conceito C: 85% de frequência ou 90% da presença e 85% de participação. 

Conceito D: abaixo de 85% de frequência ou de 85% de participação (independente da frequência). 

 

 

 

Goiânia, 26 de novembro de 2020. 

 

 

Assinatura da Coordenação da Disciplina  


