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Nossa Agenda...

09:00 – 09:20 - Metodologias Ativas (teoria)
09:20 – 09:40 - Método de Estudo de Caso

09:40 – 10:00 - Aprendizagem baseada em Problemas (PBL)

10:00 – 10:15 - Aprendizagem baseada em Projetos (ProjBL)

10:15 – 10:25 – Intervalo (10 minutos)

10:25 – 10:40 - Aprendizagem baseada em Games e Gamificação
10:40 – 11:00 - Aprendizagem Híbrida (Blended Learning)

11:00 – 11:20 - Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom)

11:20 – 11:40 - Ambientes de Aprendizagem

11:40 – 11:55 - Peer Instruction

11:55 – 12:00 – Encerramento.



O que é...O que é...
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Várias definições...
[...] um método sistemático de ensino-aprendizagem que envolve os alunos na 
aquisição de conhecimentos e habilidades por meio de um processo de 
investigação, estruturado em torno de questões complexas e autênticas e de 
produtos e tarefas cuidadosamente planejadas 

Buck Institute for Education

[...] ter um objetivo que se traduz em um produto tangível é um componente poderoso na 
motivação dos estudantes.

Rodrigues (2017)

“ [...] a ABPr é aplicada a modalidade em que há um produto tangível como resultado”
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Sinceramente, não 
entendi a diferença 
de PBL e PBL , ou 

melhor, ABP e ABP...



Aprendizagem Baseada em Projetos

• A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), originalmente intitulada 
Project Based Learning (PBL), trata-se de uma modalidade de 
aprendizagem de caráter ativo e colaborativo, que enfatiza as 
atividades de projeto, cuja principal característica é a construção 
coletiva do conhecimento interdisciplinar e centrada no aluno. 

• Sua práxis fundamenta-se, também, na utilização de 
temas transversais e interdisciplinares, possibilitando ao 
aprendiz uma visão holística do conhecimento.

Recapitulando...



ABP  vs ABPr

•Aprendizagem Baseada em Problemas  baseado na 
resolução de problemas

• Se os problemas aparecem no desenvolvimento do 
projeto  ABPr



Em ambos os casos     ABP  ABPr

• O problema é apresentado primeiro, conteúdos depois

• Os estudantes ficam responsáveis pelos objetivos e recursos 
utilizados e pela avaliação

• Trabalho colaborativo em equipes

• O professor estipula padrões a serem atingidos, orienta e 
acompanha o projeto (ou resolução do problema).



ABP  vs ABPr

•Aprendizagem Baseada em Problemas 
• 1 a 2 semanas

•Aprendizagem Baseada em Projetos 
• 3 a 18 semanas



Na prática ...

Os projetos, no ensino superior, são trabalhados 
geralmente como TRABALHOS INTERDISCIPLINARES ou 

PROJETOS INTEGRADORES.
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Mas... Existem outras configurações!

Projeto com conteúdo 
de uma disciplina

Projeto com colaboração 
entre disciplinas

Conteúdo das disciplinas 
adaptado do Projeto

Projeto define as  
disciplinas

Projeto e disciplinas 
definidas pelo tema



Quais as vantagens
de se trabalhar 
com PROJETOS?



Vantagens...
• Integração Universidade-empresa  ou Universidade-sociedade
• Integração ensino-pesquisa

• Soluções interdisciplinares

• Uso de conceitos mais atuais

• Atualização de professores

• Fomento da criatividade e inovação
• Desenvolvimento de habilidades de projeto

• Desenvolvimento de habilidades de comunicação

• Melhoria no aprendizado  (grupo + aprendendo ao ensinar colegas)

• Criação de um contexto social

• Aquisição de conhecimento de forma mais significativa e duradoura
• Desenvolvimento de habilidades e atitudes profissionais

• Maior motivação (aprender a aprender)

• Desenvolvimento da iniciativa



Tem desvantagens
em se trabalhar 
com PROJETOS?



Desvantagens   (ou ainda Vantagens?!)

• Imprecisão do conhecimento de teorias mais avançadas

• Insuficiência de conhecimento de memória

• Inadequação aos alunos que não trabalham em grupo

• Dificuldade em trabalhar todos os conteúdos (docentes)

• Dificuldade em trabalhar disciplinas básicas

• Aumento da complexidade da avaliação

• Necessidade de uma organização mais horizontal e flexível

• Custos com espaços para trabalhos em equipe e laboratórios

• Identificação precoce de alunos sem vocação para a profissão



Existem resultados
(pesquisas) sobre a 

aplicação de 
PROJETOS?



Estudantes

• São favoráveis a metodologia
• Ambientes de aprendizagem mais flexível e satisfatório

• Maior apoio emocional e educacional

• 4% a 20% não se adaptam

• Desempenho igual ou pouco menor em testes objetivos e 
padronizados

• Desempenho superior em testes de conhecimentos práticos e de 
procedimentos

• Melhoria na capacidade de aprendizagem autônoma



Docentes

• Docentes favoráveis à metodologia, mas consideram que é necessário 
dedicar mais tempo

• Sucesso  Exige formação específica  (principalmente em Gestão de Projetos)

 Implantação GRADATIVA

Mudança CULTURAL

 Necessitam apoio INSTITUCIONAL



Mudança mais significativa...



Mudança mais significativa...



Referências...



Muito obrigado!
 pivajr@gmail.com

@dpivajr

pivaj


