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Sejam todos bem-vindos (as) ao Módulo Atividade Integradora II, do Curso de Medicina da
Universidade Federal de Jataí (UFJ). O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe
de  Docentes  que  compõem  esse  Módulo  e  nele,  vocês  encontrarão  informações  sobre  o
planejamento  das  atividades  de  ensino  do  módulo  e  o  cronograma  das  atividades  que  serão
desenvolvidas  no decorrer  do semestre  letivo,  além dos métodos  de ensino-aprendizagem e o
sistema de avaliação.

De forma a garantir uma articulação efetiva das diversas atividades que integram o Projeto
Pedagógico do Curso,  foram estabelecidas as programações semanais  integradas,  cujo principal
objetivo  é  o  fortalecimento  e  a  valorização  de  conteúdos  considerados  fundamentais  para  a
compreensão e aprendizagem discente.

Todos os Docentes estão à disposição de vocês e desejamos-lhes bons estudos e nossos
sinceros votos de ótimo êxito neste Módulo.

________________ ___________

Prof. Dr. Fernando Paranaiba Filgueira 
Coordenador do Módulo Atividade Integradora II

Curso de Medicina – UFJ

REGRAS DE CONDUTA 
1. Os  docentes,  no  início  do  semestre,  entregarão  aos  discentes  os  procedimentos  metodológicos  e

pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades (PLANO DE ENSINO);
2. As atividades propostas deverão ser entregues em tempo e forma, segundo orientações do professor

responsável.  O  descumprimento  do  acima descrito  implicará  perda  de  nota  e  frequência  (total  ou
parcial, a critério do docente);

3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes;
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4. O discente tem o direito de solicitar revisão de avaliação e de atividades aos docentes, segundo as
diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG, CEPEC Nº 1557R, Seção III, Art. 85 e
86);

5. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja durante as aulas ou depois delas,
ou ainda em outros momentos. Para os atendimentos extraclasse com o docente, o discente deverá
verificar por e- mail a disponibilidade de horário e plataforma digital;

6. Os  alunos  devem  resguardar  os  direitos  do  professor  em  relação  ao  material  didático  que  ele
disponibiliza.  Isso  significa  não  reproduzir/utilizar/compartilhar  o  vídeo,  a  aula  em  PowerPoint,  os
áudios, conversas de chats ou qualquer material didático disponibilizado, EXCETO se houver autorização
formalizada por escrito do docente;

7. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e vocabulário, devendo-se sempre
preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente;

8. As  datas  e/ou  horários  de  avaliações  e/ou  atividades  poderão  ser  alteradas  para  adequação  ao
conteúdo programático do Módulo, por necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior;

9. Alterações de datas e horários de aulas e atividades dentro do horário do Módulo poderão ser feitas
sem a necessidade de anuência dos discentes;

10. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou avaliações fora do horário Modular: quando é o
discente quem a faz, esta solicitação deverá ser formalizada e entregue ao docente responsável, com
justificativa  fundamentada  e  assinatura  de  todos  os  discentes  matriculados.  Cabe  ao  docente
responsável a análise desta solicitação e deferimento ou não;

11. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou avaliações fora do horário Modular: quando é o
docente  quem  a  faz,  esta  solicitação  deverá  ser  informada  aos  discentes  baseada  em  justificativa
fundamentada.  E  para  deferimento  desta,  todos  os  discentes  matriculados  deverão  apresentar
anuência por meio de assinatura em documento formalizado;

12. Os  horários  de  quando  não  houver  o  Módulo  Atividade  Integradora  poderão  ser  utilizados  para
reposição de aulas/atividades deste Módulo;

13. As aulas realizadas de forma integrada podem ter seu horário reduzido ou estendido, conforme tema e
necessidade dos docentes;

14. Conforme resolução da UFJ é obrigatório o uso de máscara cirúrgica ou PFF2 (N95), ficando o aluno
proibido  de  frequentar  as  aulas,  sem  uso  do  equipamento  de  segurança  individual  (EPI)
recomendado. Está proibido o uso de máscara de pano;

15. Todos os discentes assinarão o Termo de Aceitação deste Plano de Ensino.

________________ ___________

Prof. Dr. Fernando Paranaiba Filgueira 
Coordenador do Módulo Atividade Integradora II

PLANO DE ENSINO
I.  IDENTIFICAÇÃO:
Unidade Acadêmica: Ciências Da Saúde
Curso: Medicina
Módulo: Atividade Integradora II
Carga horária: 48 h Teórico-Prática: 48 h
Semestre do curso/ano: 2º Semestre/2021-2 Turno: Integral
Docentes responsáveis pelo Módulo: 

Ana Amélia Freitas Vilela
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Bárbara de Lima Lucas 
Esteban Nicolás Lorenzón                                                             
Fábio Morato de Oliveira  
Fernando Paranaiba Filgueira (Coordenador do Módulo)
Júlia de Miranda Moraes
Rosane Gouveia Vilela Machado
Verônica Clemente Ferreira 
II. EMENTA:

Desenvolvimento das habilidades necessárias à formação geral e específica do profissional médico a partir
da integração dos conteúdos dos módulos, envolvendo o raciocínio clínico do Estudo Morfofuncional do
Corpo Humano Saudável II, Humanidades II, Práticas de Integralidade do Método Clínico II e Saúde, Família e
Sociedade II.

III. OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver as aptidões necessárias à formação geral e específica do futuro profissional médico para os
diferentes  níveis  de  atenção e  de  intervenção,  na  perspectiva  de  linhas  de  cuidado que  resguardem a
integralidade da assistência, fortalecendo e qualificando mecanismos de atenção à saúde de forma holística,
para que não se restrinja à recuperação, garantindo, sobretudo a promoção desta e a prevenção e agravos
evitáveis.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Associar os conteúdos dos módulos por meio da problematização de situações clínicas;
● Descrever os sistemas orgânicos, considerando os ciclos de vida, níveis de atenção e de intervenção,

integrando  o  conjunto  nuclear  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  que  deverão  ser
desenvolvidos com objetivos educacionais, necessários para o exercício adequado da medicina;

● Desenvolver o raciocínio clínico de forma integrada, sendo capaz de visualizar os problemas e traçar
possíveis condutas;

● Desenvolver a capacidade de promoção de saúde através dos problemas apresentados;
● Desenvolver postura ética frente aos problemas apresentados;
● Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe, oralidade e apresentação em público;
● Estimular o raciocínio para a pesquisa clínica e básica através dos problemas apresentados.

V. METODOLOGIA:

● Seminários;
● Team Based Learning (TBL);
● Avaliação Prática Individual (API);
● Outras metodologias em grupo.

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS:

● Serão constituídas de atividades extraclasse, como leitura de artigos, exercícios, resolução e/ou leitura de
casos clínicos, trabalhos, leitura de relatos de casos entre outros. As atividades supervisionadas de cada
submódulo/módulo estão identificadas nos respectivos objetivos de aprendizagem de cada caso clínico;

● Carga horária semestral de atividade supervisionada por módulo: 08 horas;

● Para  necessidades  especiais  de  atendimento,  os  docentes  estarão  disponíveis,  em  horários  pré-
agendados  por  e-mail,  para  a  discussão  de  dúvidas  por  meio  de  chats,  fóruns,  áudio  e/ou
videoconferências ou outro meio pré-acordado entre o docente e os discentes.

VII. FREQUÊNCIAS:

● As frequências do Módulo serão computadas durante a chamada realizada pelo professor durante as
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aulas e pela entrega das atividades solicitadas;

● A FREQUÊNCIA  VÁLIDA NO MÓDULO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 75%  (De acordo com RGCG -
RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 87);

● O estudante poderá solicitar revisão de frequência ao Docente ou à unidade acadêmica responsável até
5 (cinco) dias após a data limite para consolidação do componente curricular, prevista no calendário
acadêmico (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 89 e 90);

● Para  casos  de  revisão  de  frequência  antes  da  consolidação  do  componente  curricular,  o  estudante
poderá realizar esta solicitação via e-mail ao Coordenador do Módulo.

VIII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE APRENDIZADO (VER ANEXO):

● Os alunos serão avaliados de forma contínua, sendo adotadas as seguintes estratégias:

o Testes;

o Seminários;

o Outros.

● Avaliações/Atividades do Módulo (AM): serão realizadas cinco Avaliações/Atividades de Módulo (AM1
a AM5) integradas sobre os conteúdos trabalhados em todos os módulos. Vale ressaltar que essas AM
são as atividades baseadas nas metodologias realizadas no dia da Atividade Integradora. O valor de cada
avaliação corresponderá a 10,0 pontos. As datas das avaliações ocorrerão de acordo com o Cronograma
do Módulo;

● As NOTAS que compõem as AM serão arredondadas para uma casa decimal, assim sendo: 10,0 pontos;

● Nota Modular – N1: A média das notas que compõem a Primeira Avaliação (AM1 – valor total: 10,0
pontos) e a Segunda Avaliação (AM2 – valor total: 10,0 pontos) corresponderão à Primeira Nota (N1) a
ser publicada no SIGAA. A N1 será constituída por meio da média ponderada, considerando as notas
individuais de cada caso clínico, como se segue: AM1 - Caso Clínico 01 - Seminário (40%) e AM2 - Caso
Clínico 02 - API (60%);

● Nota Modular – N2: A média das notas que compõem a Terceira Avaliação (AM3 – valor total: 10,0
pontos), a Quarta Avaliação (AM4 – valor total: 10,0 pontos) e a Quinta Avaliação (AM5 – valor total:
10,0 pontos) corresponderão à Segunda Nota (N2) a ser publicada no SIGAA. A N2 será constituída por
meio da média ponderada, considerando as notas individuais de cada caso clínico, como se segue: AM3 -
Caso Clínico 03 - TBL (25%), AM4 - Caso Clínico 04 - TBL (25%) e AM5 - Caso Clínico 05 - Seminário (50%).

● As NOTAS que compõem a N1 e N2, individualmente, serão arredondadas para uma casa decimal,
assim sendo de 0,0 a 10,0 pontos;

● A Nota Final do Módulo será calculada a partir da média aritmética das notas obtidas em N1 e N2;

● A  Nota Final  do estudante variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com uma casa decimal (De acordo com
RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, Art. 82);

● As notas que compõem as avaliações modulares e a NOTA FINAL será arredondada seguindo o critério
de arredondamento do art. 56, § 3º do RGCG RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R: 

● - I: se a segunda casa decimal for menor que cinco (< 5), a primeira casa decimal permanece inalterada;

● - II: se a segunda casa decimal for maior ou igual a cinco (≥ 5), a primeira casa decimal é acrescida de
uma unidade.

● Será aprovado no Módulo o estudante que obtiver nota final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do Módulo (De acordo com
RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 56);
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● Nos casos em que os discentes não realizarem as avaliações modulares na data e tempo determinado,
os mesmos podem apresentar um requerimento de segunda chamada, com justificativa fundamentada,
por e-mail ao docente responsável pela atividade, em um prazo máximo de 2 dias úteis. 

● Em casos de revisão de questão das avaliações modulares, o discente deverá realizar requerimento de
revisão,  por  e-mail,  ao  docente  responsável,  com  justificativa  fundamentada,  baseando-se  em
referências bibliográficas autênticas, em um prazo máximo de 5 dias úteis da realização da atividade
e/ou avaliação;

● Os requerimentos de segunda chamada ou de revisão de avaliação enviados pelos discentes, por e-mail,
serão avaliados pelo docente responsável, em um prazo máximo de 5 dias úteis da entrega deste. Em
caso de deferimento, as datas para realização de novas atividades e ou avaliações modulares serão
definidas pelo docente responsável, de acordo com o cronograma do Módulo; 

● Em casos especiais, como a finalização do semestre, a data da solicitação de segunda chamada ou de
revisão de avaliação, bem como da devolutiva pelo docente, deve ser antecipada para não prejudicar a
consolidação do Módulo;

● Ficará a critério do docente responsável, a modalidade da realização de segunda chamada de avaliação
modular, seja por avaliações objetivas, subjetivas, trabalhos, seminários, relatórios ou outras formas de
produção acadêmica escrita, oral ou audiovisual do discente;

● Se a realização de segunda chamada for de modo oral, a gravação da avaliação será anteriormente
autorizada pelo discente que a está realizando. Se esta autorização for negada, o discente não terá
direito a revisão de nota. O período máximo de duração desta avaliação oral será de 1 hora;

● Os docentes responsáveis pelo Módulo só poderão realizar uma nova avaliação MODULAR (N2) após
disponibilizar aos discentes e/ou no sistema acadêmico, a nota obtida na avaliação MODULAR anterior
(N1), com antecedência de pelo menos 4 (quatro) dias letivos (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO -
CEPEC Nº 1557, Art. 82; § 5º - adequado ao sistema modular).

IX. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES:

● Sala de aula virtual (Google Classroom);

● E-mail da turma;

● SIGAA.

X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. AIRES, MM. Fisiologia 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1335p.
2. BRASIL, MA e col. Psicologia médica: a dimensão psicossocial da prática médica.  Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2012. 283p.
3. PORTO, CC. Semiologia médica. 7ª ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1413p.

XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. CAMPOS, GWS; CARVALHO, YM; MINAYO, MCS; DRUMOND JUNIOR, M; AKERMAN, M. Tratado de

saúde coletiva 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2008. 868 p.
2. CASTRO,  DGMS.  Aplicação  de  um  método  ativo  de  ensino-aprendizagem  no  integrado  de

fisiopatologia e farmacologia III. Dissertação. Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade
de São Paulo. São Paulo. 2014. 213p.

3. DEVLIN, TM. Manual de bioquímica com correlações clínicas. 7ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2011.
4. KOLES, PG; STOLfi, A; BORGES, NJ; NELSON, S; PARMELEE, DX. “The Impact of Team-based Learning

on Medical Students’ Academic Performance.” Academic Medicine, 2010. 85(11), 1739–1745p.
5. ROSS, MH; PAWLINA, W. Histologia texto e atlas: em correlação com biologia celular e molecular 6ª

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 987 p.
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* As datas e as ordens das atividades poderão ser alteradas para adequação ao conteúdo programático do 
curso, por necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior 

Jataí, 10 de março de 2022.

Ana Amélia Freitas Vilela Bárbara de Lima Lucas

Esteban Nicolás Lorenzón Fábio Morato de Oliveira

Fernando Paranaiba Filgueira Júlia de Miranda Moraes

_________________________________________

_

Rosane Gouveia Vilela Machado

__________________________________________

Verônica Clemente Ferreira

CRONOGRAMA

As datas deste cronograma poderão ser alteradas para adequação ao conteúdo programático, por
necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior.

ABERTURA FECHAMENTO
SEMANAS Sexta-feira CASO CLÍNICO DATA

(sexta-feira)
CASO CLÍNICO METODOLOGIA DO

FECHAMENTO
1º

SEMANA 
11:10h, após a

aula de
Fisiologia 2

Caso Clínico 01
Cardiovascular 25/03/2022

SEMINÁRIO
06 semanas de
preparo-estudo

ÁREA VERDE OU
LIVRE PARA OUTRO
MÓDULO OCUPAR

 2ª ÁREA VERDE OU
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SEMANA 01/04/2022 LIVRE PARA OUTRO
MÓDULO OCUPAR

3ª
SEMANA 08/04/2022

ÁREA VERDE OU LIVRE
PARA OUTRO

MÓDULO OCUPAR
4ª

SEMANA 
15/04/2022 FERIADO

5ª
SEMANA 

11:10h, após a
aula de

Fisiologia 2

Caso Clínico 02
Respiratório 22/04/2022

API
05 semanas de estudo

ÁREA VERDE OU LIVRE
PARA OUTRO

MÓDULO OCUPAR
6ª

SEMANA 
29/04/2022 Caso Clínico 01

Cardiovascular
SEMINÁRIO

13:30h – 17:10h
7ª

SEMANA 06/05/2022
ÁREA VERDE OU LIVRE

PARA OUTRO
MÓDULO OCUPAR

8ª
SEMANA 13/05/2022

ÁREA VERDE OU LIVRE
PARA OUTRO

MÓDULO OCUPAR
9ª

SEMANA 
11:10h, após a

aula de
Fisiologia 2

Caso Clínico 03
Renal 20/05/2022

TBL
03 semanas de estudo

ÁREA VERDE OU LIVRE
PARA OUTRO

MÓDULO OCUPAR
10ª

SEMANA 
27/05/2022 Caso Clínico 02

Respiratório
API

13:30h – 17:10h
11ª

SEMANA 
11:10h, após a

aula de
Fisiologia 2

Caso Clínico 04
Reprodutor 03/06/2022

TBL
03 semanas de estudo

ÁREA VERDE OU LIVRE
PARA OUTRO

MÓDULO OCUPAR
12ª

SEMANA 
10/06/2022 Caso Clínico 03

Renal
TBL

13:30h – 17:10h
13ª

SEMANA 
11:10h, após a

aula de
Fisiologia 2

Caso Clínico 05
Digestório 17/06/2022

SEMINÁRIO
04 semanas de
preparo-estudo

ÁREA VERDE OU LIVRE
PARA OUTRO

MÓDULO OCUPAR
14ª

SEMANA 
24/06/2022 Caso Clínico 04

Reprodutor
TBL

13:30h – 17:10h
15ª

SEMANA 01/07/2022
ÁREA VERDE OU LIVRE

PARA OUTRO
MÓDULO OCUPAR

16ª
SEMANA 08/07/2022

ÁREA VERDE OU LIVRE
PARA OUTRO

MÓDULO OCUPAR
17ª

SEMANA
15/07/2022 Caso Clínico 05

Digestório
SEMINÁRIO

13:30h – 17:10h
18ª

SEMANA 
22/07/2022 DIVULGAÇÃO DAS

NOTAS FINAIS



ANEXO - PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO MÓDULO ATIVIDADE INTEGRADORA II (AI II)
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ANEXO - PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO MÓDULO ATIVIDADE INTEGRADORA II (AI II)

De acordo com a perspectiva adotada no projeto pedagógico do curso de graduação em Medicina da UFJ, e considerando as Diretrizes Curriculares

Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação em medicina, a proposta curricular do curso não está baseada em disciplinas. Esta proposta é concebida de

modo integrado, na qual o aluno passa a ser o componente central do processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, o processo ensino-aprendizagem

no módulo AII-II  será baseado na integração entre os conteúdos e na utilização de metodologias ativas, que privilegiem a participação ativa do aluno na

construção do conhecimento. Em virtude disso:

1. Serão constituídas 04 (quatro) equipes, as quais serão compostas por um número de alunos que dependerá do número total de alunos da turma;

2. As atividades têm o objetivo de estimular a aprendizagem COLABORATIVA e a formação do espírito de equipe;

3. Na  abertura  do  caso  clínico,  os  alunos  receberão  o  problema,  juntamente  com os  objetivos  integrados,  os  quais  serão  disponibilizados  junto  à

plataforma SIGAA. O conteúdo de cada caso clínico enviado será desenvolvido ao longo do semestre em cada módulo, nas semanas que antecedem o

fechamento dos mesmos (ver cronograma);

4. Para  cada caso clínico haverá 04 (quatro)  objetivos,  os  quais  contemplarão os  conteúdos do Corpo Humano Saudável  II  (objetivo 1),  Práticas da

Integralidade do Método Clínico II (objetivo 2), Saúde, Família e Sociedade II (objetivo 3) e Humanidades II (objetivo 4);   

5. Ao longo do semestre serão abordados cinco casos clínicos, de acordo com o cronograma;

5.a) Os casos clínicos abordados na forma de TBL, estratégia que se contempla a partir de atividade individual e coletiva, serão desenvolvidos de forma

individual (40 min) e coletiva (30 min). Serão abordadas de 08 (oito) ou 12 (dez) questões de múltipla escolha, em ambas as formas da atividade. O

conteúdo das questões contemplará os objetivos do caso clínico, em consonância aos temas abordados juntos aos módulos: Corpo Humano Saudável II,

Práticas da Integralidade do Método Clínico II, Saúde, Família e Sociedade II e Humanidades II. Ao final do desenvolvimento das duas etapas do TBL,

haverá discussão de cada questão (feedback);

5.b) Casos clínicos serão abordados através da metodologia de seminário. Dessa forma, cada equipe será responsável pela apresentação e discussão de

um objetivo sorteado no dia da atividade. Serão sorteados também cinco alunos, os quais conduzirão a discussão. Os demais alunos ( não sorteados)

realizarão as respectivas complementações sobre o objetivo. Precedendo a apresentação, serão disponibilizados 5 minutos, destinados ao preparo e
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organização da equipe.  Cada equipe terá de 15 minutos a 20 minutos (dependendo de cada objetivo) para apresentação e discussão do objetivo

sorteado. Por fim serão disponibilizados 5 minutos para COMPLEMENTAÇÃO da discussão. Ao final da discussão de cada equipe, a banca avaliadora e a

plateia (demais grupos) terão de 10 minutos a 15 minutos para realizar questionamentos, possíveis críticas e considerações; 

5.c) Caso clínico será abordado na forma de API. Essa atividade contará com 04-06 estações. Nas questões serão avaliadas as habilidades cognitivas,

comunicacionais e de postura de cada discente, frente aos objetivos a serem atingidos. O feedback dos docentes enfatizará os elementos que faltaram

nas apresentações e que devem ser pesquisados pelos alunos e/ou retomados em sala de aula;

6. Os critérios das abordagens serão:

6.a) No tocante aos critérios utilizados para a avaliação do TBL, a contraparte individual terá valor de 40% da nota, e a coletiva (atividade em grupo), será

60%. Dessa forma, a nota do discente será obtida por meio da somatória das duas contrapartes;

6.b) Os critérios de avaliação aplicados aos casos clínicos abordados como Seminário estão de acordo com o quadro apresentado junto ao anexo. A

avaliação formativa será realizada por meio do  feedback fornecido pelos docentes, após as respectivas apresentações. Os membros de cada grupo

devem preparar o material para a apresentação do problema (transparências, pôster, cartaz, slides, retroprojetor, data show, encenações etc. ) durante

as semanas antecedentes, considerando os objetivos do problema trabalhado. O grupo será avaliado com relação ao impacto das possíveis soluções do

problema e discussão em grupo, bem como da elaboração e apresentação no formato “Bate Papo” (Pecha Kucha, conforme MASTERS; HOLLAND, 2012).

Este formato de apresentação busca estimular o poder analítico, sintético e criativo das equipes, as quais devem ser capazes de buscar informações

(separando  aqueles  relevantes  das  irrelevantes)  adaptando-as  à  apresentação  de  forma  a  alcançar  o  objetivo  (sorteado).  Desta  forma,  busca

desenvolver a competência COMUNICAÇÃO presente nas diretrizes curriculares. Para tanto, os objetivos educacionais foram categorizados conforme a

Taxonomia de Bloom Revisada (Quadro 1);

6.c) Na preparação para a  API, durante o semestre, pretende-se que o discente desenvolva também o conhecimento procedural e o conhecimento

metacognitivo, de modo a conseguir aplicar, em situações práticas, os conhecimentos conceituais adquiridos (Quadro 1);
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Quadro 1. Dimensão do conhecimento na Taxonomia de Bloom Revisada (TBR)

Fonte: FERRAZ; BELHOT, 2010, p. 426.
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7. Um aspecto importante da Atividade Integradora é a avaliação formativa (por meio do feedback do professor). Seu objetivo é tornar o aluno, o

principal autor da sua aprendizagem, estimulando-o a desenvolver suas capacidades metacognitivas, num processo interativo com o professor e

com os seus pares. Desse modo, orienta o procedimento de diferenciação do ensino e da aprendizagem (GREGO, 2013). O quadro 2 mostra com

detalhes as articulações e interações no processo de avaliação formativa.

Quadro 2. Aspectos da avaliação formativa.

Fonte: GREGO, 2013, p.100.
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ANEXO - REGRAS DE CONDUTA:

1. O Coordenado do Módulo, ao início do semestre, disponibilizará aos discentes os procedimentos metodológicos e pedagógicos previstos e os critérios
de avaliações e atividades: o plano de ensino.

2. A pontualidade é um compromisso dos docentes e dos discentes. A tolerância de atraso é de 10 min. Após este tempo o discente não poderá realizar a
atividade e receberá nota zero.

3. Dúvidas sobre a Atividade Integradora poderão ser sanadas a qualquer momento durante as atividades em sala de aula ou laboratórios com os
docentes integrantes do módulo.

4. Atendimentos extraclasses deverão ser previamente agendadas com os docentes.

5. Não é permitido manusear e falar ao celular durante as atividades. 

6. Cada discente se responsabilizará pela “poluição” produzida em sala de aula, seja ela sonora ou visual. Ao final de cada aula os alunos deverão deixar a
sala organizada e limpa.

7. Os alunos deverão permanecer em sala de aula até o fim da atividade, isso inclui as apresentações dos seminários,  o  feedback dos  Team-Based
Learning (TBL) e a Avaliação Prática Integradora (API).

8. Docentes e discentes deverão ter postura adequada de vestimentas e vocabulário, devendo-se sempre preservar a boa relação e hierarquia entre
docente e discente.

9. A reposição de verificação de aprendizagem teórica segue as normas do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) para solicitação, com
data da nova realização definida pelos docentes.

10. Em caso de não cumprimento das normas o discente poderá ser convidado a se retirar da sala de aula e poderá haver, pelo docente, interrupção
imediata das atividades.


	PAGE * MERGEFORMAT2
	PAGE * MERGEFORMAT2

