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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.



Ufa!!!
Já não era sem 

tempo!



O Tratado ou A Declaração 
de Bolonha (19 de junho de 1999) 

— que desencadeou o denominado Processo de Bolonha —

é um documento conjunto 
assinado pelos Ministros da 

Educação de 29 países europeus, 
reunidos na cidade italiana 

de Bolonha.



• Foco: Educação Superior
• Educação: base para o 

desenvolvimento sustentável de 
sociedades tolerantes e 
democráticas

• Implicações: reorganização do 
ensino superior nos países 
signatários

• Acreditação / Ciclos / Cooperação



• O processo de Bolonha [dentre muitas coisas]

apoia a MODERNIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO, de modo a garantir 
que estes respondam às 
necessidades da evolução do 
mercado de trabalho

• Cada vez mais... Empregos que 
requerem qualificações elevadas
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• O processo de bolonha se baseia em 
um modelo “centrado no estudante”

• Foco: “o que o estudante realiza”...
“como o relaciona com a atividade 
de aprendizagem”.

• Motivar os estudandes
para a aprendizagem



Nossa Linha de Produção
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Mudança Foco

Ensinar



Aprender

METODOLOGIAS

ATIVAS



Muito obrigado!
 pivajr@gmail.com

@dpivajr

pivaj


