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APRESENTAÇÃO 
 

A ideia de criar um momento de compartilhamento de experiências 
no uso das metodologia ativas e tecnologias digitais no âmbito da prática 
docente na UFAL surgiu durante o andamento do curso Tecnologias Digitais 
e Metodologias Ativas, promovido pelo PROFORD/PROGRAD UFAL e 
ministrado pela professora Dênia Falcão de Bittencourt e pelo 
professor José Manuel Moran Costa, entre julho e agosto de 2018, para um 
grupo de professores da UFAL. Ficou evidente que nossa prática docente 
precisa se adaptar a este processo acelerado de mudança de paradigmas 
educacionais que está sendo impulsionado pelo avanço da cultura da 
informação digital na sociedade. 

Acompanhar este ritmo não é fácil e tem se mostrado bastante 
desafiador para a grande maioria de nós que participamos daquele curso. 
Acreditamos que uma das maiores ferramentas para manter o entusiasmo 
na busca por esta necessária mudança seja o trabalho coletivo. Esta reunião 
visa proporcionar uma troca de experiências entre docentes da UFAL, fruto 
da aplicação prática dos conceitos e ferramentas desenvolvidas neste curso, 
sejam estas experiências positivas ou não, com o objetivo de proporcionar 
um encorajamento mútuo, atrair novos docentes e discentes para esta 
discussão e nos manter atualizados com as mais recentes novidades 
tecnológicas e metodológicas da área. 

O evento também abre espaço para estudantes, sejam de 
graduação ou pós-graduação, apresentarem resultados de pesquisas na 
área de metodologias ativas e tecnologias digitais como uma forma de 
fomentar esta discussão nas futuras gerações de professores. 

Contamos com a participação de todos e todas neste movimento 
em favor de uma educação superior pública e de qualidade. 
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PROGRAMAÇÃO 
 

01 de outubro 
08:00h – Credenciamento 
08:30h – Abertura 
09:00h – Sessão Oral: Compartilhando Experiências 1 
10:00h – Intervalo / Sessão de Painéis 
10:15h – Sessão Oral: Compartilhando Experiências 2 
11:15h – Palestra Convidada 1 

Perspectivas da Incorporação das Tecnologias Digitais 
na Prática Docente 
Prof. Dr. Fernando Silvio C. Pimentel (CEDU/UFAL) 

 
 
 

02 de outubro 
08:30h – Palestra Convidada 2 

Inteligência Artificial em favor da Educação com 
Metodologia Ativa 
Prof. Dr. Evandro de Barros Costa (IC/UFAL) 

09:30h – Sessão Oral: Compartilhando Experiências 3 
10:30h – Intervalo / Sessão de Painéis 
10:45h – Sessão Oral: Compartilhando Experiências 4 
11:45h – Encerramento  
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Sessão Oral: Compartilhando Experiências 1 
01/10 das 09:00h às 10:00h 
 

09:00h  O professor universitário em contextos híbrido-formativos: 
novas conexões à profissionalização e à prática docente 
Vera Lucia Pontes dos Santos (PROGRAD) 

09:15h Uso de Metodologias ativas e TDIC atrai estudantes de 
graduação 
Hilda Helena Sovierzoski (ICBS) 

09:30h Odontoped-Helpbox®: aplicativo para dispositivos 
móveis para o desenvolvimento de habilidades e 
competências em Odontopediatria e Ortodontia. 
Valdeci Elias dos Santos Júnior (FOUFAL) 

09:45h Uso de Tic como estratégias de motivação para alunos 
de ciências agrarias 
Elton Lima Santos (CECA) 

 

 

Sessão Oral: Compartilhando Experiências 2 
01/10 das 10:15h às 11:15h 
 

10:15h  Uso de mapas conceituais no aprendizado de patologia 
bucal 
Camila Maria Beder Ribeiro Girish Panjwan (FOUFAL) 

10:30h DIMENSIONE: UM JOGO PARA APRENDER A 
PROJETAR PAVIMENTOS PELO MÉTODO DNIT  
Jessica Helena de Lima (CTEC) 

10:45h Pesquisa-design na preparação de um curso sobre 
multimodalidade e multiletramentos para professores 
de línguas. 
Gonzalo Enrique Abio Virsida (CEDU) 

11:00h Ensino baseado em problemas associado ao uso de e-
portifólio: expandindo narrativas para um melhor 
acompanhamento didático. 
Elton Malta Nascimento (IF) 
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Sessão Oral: Compartilhando Experiências 3 
02/10 das 09:30h às 10:30h 
 

09:30h  Aprendizagem digital e analógica na disciplina Projeto 
de Paisagismo 
Regina Coeli Carneiro Marques (FAU) 

09:45h Metodologias Ativas na Prática Pedagógica Docente  
Maria Aparecida Pereira Viana (CEDU) 

10:00h Uso de metodologias ativas nas disciplinas de Materiais 
de construção e Laboratório de materiais 
Karoline Alves de Melo Moraes (CTEC) 

10:15h TDMA: Vacina contra a Educação-Cadeirante 
Antônio Fernando de Sousa Bezerra (FAMED) 

 

 

Sessão Oral: Compartilhando Experiências 4 
02/10 das 10:45h às 11:45h 
 

10:45h  Ensino híbrido na graduação em Serviço Social: 
primeiro ciclo de experimentações didático-
pedagógicas (2018-2019) 
Telma Cristiane Sasso de Lima (FSSO) 

11:00h Análise de uma Proposta Metodológica Baseada no 
Ensino Híbrido em Turmas de Cálculo  
Amauri da Silva Barros (IM) 

11:15h A Contribuição do Curso de TDMA para Inovação da 
Disciplina Saúde e Sociedade I – FAMED/UFAL 
Josineide Francisco Sampaio (FAMED) 

11:30h “Título a definir” 
Lucy Vieira da Silva Lima (FAMED) 
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Resumos 
Relato de Experiência 

 
Pesquisa-design na preparação de um curso sobre multimodalidade e 
multiletramentos para professores de línguas. 
Gonzalo Enrique Abio Virsida (CEDU) 
 
Tomando como base um modelo de Pesquisa Design Educacional e o 
modelo de Competência Tecnológica Semio-pedagógica de Conteúdo que 
adaptamos a partir do conhecido modelo TPACK, apresentamos o relato do 
processo de preparação dos conteúdos para um curso sobre 
multimodalidade e multiletramentos com foco em infográficos dirigido para 
professores de línguas. Os conteúdos do curso foram desenvolvidos 
levando em consideração as opiniões dos alunos participantes de um curso 
presencial na nossa universidade. Os diversos módulos apresentaram 
informações e atividades para o desenvolvimento de uma fluência 
tecnológica para o trabalho com atenção a textos multisemióticos e uma 
pedagogia dos multiletramentos. Os materiais que resultaram desse 
processo ficaram disponíveis para livre acesso de qualquer docente 
interessado.  

 
Uso de Metodologias ativas e TDIC atrai estudantes de graduação 
Hilda Helena Sovierzoski (ICBS) 
 

Estudantes dos cursos de Ciências Biológicas - Bacharelado e Licenciatura 
da Universidade Federal de Alagoas foram apresentados a diferentes 
aspectos das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e 
a algumas metodologias ativas nos semestres letivos de 2018.2 e 2019.1. 
As disciplinas de Biologia dos Invertebrados 1 e 2 e Zoologia 1 possuem 
conteúdo específico considerado muito longo e complexo pelos estudantes. 
Este comentário também ocorre com outras disciplinas dos mesmos cursos 
(conversa com colegas docentes). Outro agravante citado pelos estudantes 
refere-se a falta de conhecimento sobre Zoologia, pois alguns professores 
no Ensino Médio abordam outros assuntos e acabam sem tempo para tratar 
deste tema. No exercício da docência no Ensino Superior percebi que 
muitos estudantes trazem consigo um método de estudo que demanda 
muito tempo e com pouco uso de TDIC. Abordando alguns conteúdos de 
uma maneira diferente, com ferramentas das Metodologias Ativas e o uso 
de alguns instrumentos das TDIC, pode-se observar o grande interesse 
pelos estudantes nos assuntos, mas que refletiram, ainda, em pouca 
assimilação do conteúdo, em avaliações tradicionais. Diante do quadro de 
tantas variáveis, o novo e/ou diferente atrai muitos estudantes, alterando o 
processo de descoberta ou aprofundamento ou revisão do conteúdo 
zoológico. No entanto, ainda foram encontrados grupos minoritários que 
preferiam os métodos tradicionais de exposição de temas na Zoologia, com 
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projeção multimidia e docente explicando, mesmo que estivesse utilizando 
vídeos. Observou-se então a mudança comportamental do docente da 
UFAL e dos estudantes frente principalmente as TDIC. 

 
Odontoped-Helpbox®: aplicativo para dispositivos móveis para o 
desenvolvimento de habilidades e competências em Odontopediatria e 
Ortodontia. 
Valdeci Elias dos Santos Júnior, Renata Lamenha, Daniela Pugliesi, 
Josenildo Wandearley, Matheus Mafra, Caio Silva (FOUFAL) 
 

Introdução: A tecnologia móvel é uma realidade crescente na nossa 
sociedade, influenciando um novo perfil de entrega de informação e 
interatividade com os usuários e possibilitando um aumento sucessivo na 
utilização da tecnologia nos campos da saúde e da educação. Objetivo: 
Desenvolver um aplicativo móvel articulado com protocolos clínicos em 
diferentes formatos didáticos audiovisuais, de modo a favorecer a prática 
clínica e laboratorial no âmbito da Odontopediatria e Ortodontia. Método: O 
aplicativo Odontoped – Helpbox foi desenvolvido obedecendo às seguintes 
etapas: (1) pesquisa e elaboração dos conteúdos, (2) formatação do layout 
do software do aplicativo e sua posterior indexação na PlayStore®. 
Protocolos clínicos baseados no mais alto nível de evidência disponível 
foram disponibilizados para a consulta direta e a qualquer tempo, através de 
vídeos, áudios e slides em stop motion, viabilizando uma rapidez na 
construção do conhecimento. A formatação do layout deu-se de modo a 
tornar o aplicativo intuitivo. Os conteúdos do eixo Ortodontia referem-se à 
confecção de aparelhos ortodônticos preventivos e interceptativos, já o eixo 
Odontopediatria se atentou a abordar assuntos relativos ao diagnóstico e ao 
tratamento odontológico em criança (dentística, endodontia, trauma em 
dentes decíduos e técnicas radiográficas em Odontopediatria), bem como 
suas particularidades. Considerações finais: o aplicativo móvel Odontoped - 
Helpbox tem por objetivo facilitar a prática laboratorial e clínica por meio de 
um despertar de habilidades em “aprender a aprender” por meio de novos 
artifícios midiáticos, contribuindo com a construção de competências 
múltiplas. 

 
A CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE TDMA PARA INOVAÇÃO DA 
DISCIPLINA SAÚDE E SOCIEDADE I – FAMED/UFAL 
Josineide Francisco Sampaio1; Isabella Carvalho de Paula2; Beatriz Arruda 
Coutinho2 
 

Introdução: Relato de experiência das atividades desenvolvidas com os 
professores e monitores da disciplina Saúde e Sociedade I, do Eixo de 
Aproximação à Prática Médica e à Comunidade – EAPMC, do curso de 
medicina da Faculdade de Medicina – FAMED/UFAL, no decorrer dos 
períodos letivos de 2018.1 e 2018.2. Objetivos: relatar a experiência 
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vivenciada a partir da participação no curso TDMA, a qual consistiu na 
utilização de estratégias aprendidas e reproduzidas com professores e 
monitores para inovação e qualificação da disciplina. Metodologia: Após 
apresentação da proposta de compartilhar a minha experiência no curso 
TDMA com os demais professores e monitores da disciplina, definiu-se o 
cronograma das atividades a serem desenvolvidas nos períodos letivos de 
2018. Além de dar apoio aos professores das respectivas áreas que compõe 
a disciplina, professores e monitores se reuniam quinzenalmente para 
estudo e compartilhamento das experiências sobre as inovações 
implantadas. Inicialmente os professores e monitores realizaram uma 
análise da prática docente quanto ao uso de metodologias ativas e 
tecnologias educacionais para definição dos temas a serem estudados, 
dentre os quais podemos destacar: 1- Metodologias Ativas (Sala de aula 
invertida e TBL); 2- Tecnologias Educacionais: (Tecnologias digitais Web 
2.0, Mapas e esquemas conceituais e Tecnologias da comunicação, 
publicação e educação); 3- Planejamento: (Como desenhar projetos de 
aprendizagem e uma aula inovadora, Planejamento educacional com 
tecnologias); 4- Avaliação: (Avaliação por Rubricas e Avaliação de 
aprendizagem com tecnologias). Resultados: Possibilitou uma reflexão 
sobre a prática docente da disciplina sob a perspectiva dos professores e 
estudantes, a implantação de metodologias e tecnologias que propiciaram 
maior envolvimento e melhor desempenho dos estudantes. Conclusão: 
Possibilitou a integração entre professores e monitores, desenvolver um 
trabalho colaborativo, interdisciplinar, além de propiciar aos monitores uma 
experiência em relação à prática docente. Por fim, a disciplina, ao adotar 
essa nova forma de ensino, se insere melhor no atual panorama da 
educação, além de aproximar-se mais dos alunos e da nova realidade das 
salas de aula. 
Palavras-chaves: Metodologias Ativas; Tecnologias Educacionais; 
Interdisciplinaridade; Trabalho em Equipe. 
 

1. Professora da disciplina Saúde e Sociedade I, Faculdade de Medicina –
Campus A.C. Simões - UFAL  

2. Monitora da disciplina Saúde e Sociedade I da Faculdade de Medicina – 
Campus A.C. Simões - UFAL 

 
ANÁLISE DE UMA PROPOSTA METODOLÓGICA BASEADA NO 
ENSINO HÍBRIDO EM TURMAS DE CÁLCULO  
Amauri da Silva Barros (IM) 
 

Neste trabalho investigaremos o desempenho de duas turmas de Cálculo 1 
dos Cursos de Engenharia da UFAL com base numa proposta didática 
híbrida mediada pelas Tecnologias Digitais, ancorada no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem Moodle. A pesquisa será realizada através do 
acompanhamento e avaliação de desempenho destas turmas ao longo do 
semestre letivo 2019.2, bem como pela aplicação de um questionário 
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socioeconômico online, rodas de conversa, entrevistas estruturadas com os 
alunos destas turmas, uma avaliação diagnóstica de conhecimentos básicos 
de Matemática e a avaliação contínua ao longo do referido semestre. A 
análise dos questionários utilizados será fundamentada na teoria da Análise 
de Conteúdo [4] e demais fontes que tratam deste tema, ver [1], [2], [3], [5], 
[6], [7]. Para o desenvolvimento desta pesquisa o estudante selecionado 
(bolsista) acompanhará o Professor responsável pelas duas turmas da 
referida disciplina na produção e seleção de vídeo-aulas e de outros 
materiais didáticos para implementação da proposta. Além disso, o mesmo 
responderá pela elaboração, aplicação e análise dos questionários e 
materiais utilizados no desenvolvimento da disciplina. 
 

1. ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. Tecnologias e Currículo: trajetórias 
convergentes ou divergentes? São Paulo: Paulus, 2011.  

2. BACHIC, L. Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação. 
Tecnologias, Sociedade e Conhecimento, Campinas, vol. 3, n. 1, dez. 2015. 

3. BACHIC, Lilian; MORAN, José (orgs.). Metodologias Ativas para uma educação 

inovadora: uma abordagem teórico prática. Porto Alegre: Penso, 2018. 

4. BARDIN, Laurence.  Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 

2009. 

5. BERGMANN, Jonathan; SAMS, Aaron. Sala de aula invertida: uma metodologia 
ativa de aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

6. CORRÊA, M. D. A plataforma Khan Academy como auxílio ao ensino híbrido em 
Matemática: um relato de experiência. Dissertação de Mestrado - PROFMAT- 
FURG. 2016. 

7. MATTAR, João. Metodologias Ativas para a Educação Presencial, Blended e a 
Distância. Editora Artesanato Educacional. 

 

DIMENSIONE: UM JOGO PARA APRENDER A PROJETAR 
PAVIMENTOS PELO MÉTODO DNIT  
Jessica Helena de Lima (CTEC) 

Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir os resultados da 
inclusão de uma alternativa educacional ativa - o jogo de tabuleiro 
DIMENSIONE, criado pelas autoras – de modo a avaliar o seu impacto no 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos da disciplina de 
Pavimentação do curso de engenharia civil da Universidade Federal de 
Alagoas. Os alunos utilizaram o jogo e o avaliaram com uso de questionário. 
Foi realizada uma análise sobre as respostas dos alunos que permitiu 
concluir que 63% destes observaram melhora nos aspectos motivação, 
experiência do usuário e conhecimento após utilizar o DIMENSIONE como 
complemento do aprendizado na disciplina de Pavimentação. Espera-se 
que este jogo seja implementado em mais universidades e possa ajudar a 
tornar mais eficiente e divertido o ensino do método de dimensionamento de 
pavimentos. 
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O professor universitário em contextos híbrido-formativos: novas conexões à 
profissionalização e à prática docente 
Vera Lucia Pontes dos Santos (PROGRAD), Luís Paulo Leopoldo Mercado (CEDU) 
 

Este estudo refere-se a achados teórico-metodológicos que abordam o ensino híbrido 
(BACICH et al, 2015; HORN; STAKER, 2015; VALENTE, 2014) nos processos de 
profissionalização docente na educação superior (MASETTO, 2012; 2015; SANTOS, 
2017) na perspectiva das metodologias ativas (MORAN, 2018) e das tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDIC). Trata-se, portanto, de um debate 
cunhado sob a análise metódica de um recorte da pesquisa de doutorado intitulada 
"Blended learning na formação continuada do professor universitário: novas 
conexões à profissionalização e à prática docente", de nossa autoria. A partir desse 
cenário, analisa-se as contribuições didático-pedagógicas do Programa de Formação 
Continuada em Docência no Ensino Superior (PROFORD), da Universidade Federal 
de Alagoas, no contexto do curso híbrido Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas 
(TDMA), que envolveu a participação de professores das diversas áreas acadêmicas 
da UFAL. Sob esse viés, aborda-se a concepção teórico-prática dos professores 
egressos do curso TDMA, buscando, de um lado, evidenciar os múltiplos espaços e 
experiências didático-pedagógicas inovadoras que contribuem para a 
profissionalização docente e, do outro, identificar como os novos saberes/fazeres 
docentes estão implicados na aula universitária. Os dados evidenciam indícios de 
inovação didático-pedagógica na educação superior caracterizada pela 
reconfiguração da prática docente com foco no ensino híbrido, metodologias ativas e 
TDIC. 

Palavras-chave: Docência universitária. Formação continuada. Ensino híbrido. 

Metodologias ativas. TDIC. 

 
Uso de Tic como estratégias de motivação para alunos de ciências 
agrarias 
Elton Lima Santos (CECA) 
 

O presente foi desenvolvido com alunos dos cursos de graduação em Zootecnia e 
Agroecologia do Centro de Ciências Agrarias da Universidade Federal de Alagoas e 
consistiu no uso de ferramentas digitais, tais como: o youtube, powtoon, genially e 
Whatsapp. As ferramentas foram utilizadas como alternativas e como motivação para 
aulas e atividades práticas a serem desenvolvida pelos alunos nas disciplinas de 
piscicultura e aquicultura. Os alunos, através da orientação do professor, formavam 
grupos e desenvolviam as ações de aprendizagem proposta com o uso de 
apresentações de figuras interativas e mensagens encaminhadas de whatsapp e 
vídeos curtos de animação do youtube diretamente aos alunos. Os alunos 
inicialmente teriam que assistir aos vídeos e interagir com a figura interativa criada 
pelo docente através do genially, entretanto ao final do vídeo que tinha um link ao 
vídeo do youtube, os alunos tinham que cumprir uma tarefa a ser realizada em grupo 
e fora do horário de aula da disciplina. Assim, todos os alunos teriam que participar, 
cada grupo ao seu tempo. De forma geral a estratégia utilizada, foi eficiente, pois 
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conseguiu uma interação maior da turma coma disciplina, despertando uma 
motivação nova para o estudo dos assuntos da matéria proposta. Também foi 
possível verificar que devido a maior ação independente dos alunos em buscarem 
por si só o conhecimento, o tempo disponível e regulamentar de sala de aula foi 
otimizado, pois, uma das maiores reclamações dos alunos nos cursos de Ciências 
agrarias é a falta de aulas e atividades  práticas, o que pode ser contornado com a 
participação e integração dos estudantes com os técnicos de laboratório que 
auxiliaram na execução das ações exigidas pelo docente através das ferramentas de 
TICs. 

 
Uso de metodologias ativas nas disciplinas de Materiais de construção 
e Laboratório de materiais 
Karoline Alves de Melo Moraes, Sílvia Beatriz Beger Uchôa, Virgínia Queiroz 
Lira (Centro de Tecnologia) 
 

Em função da participação nos cursos de TDMA e de Didática para 
professores universitários, ambos realizados pelo PROFORD em 2018, bem 
como a participação no Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia 
– COBENGE 2018, houve o despertar para a necessidade de uma nova 
abordagem de ensino, capaz de levar o estudante a um processo de 
aprendizagem eficiente. Como fruto do curso de TDMA, foram elaborados 
dois projetos inovadores: Projeto 1 - inovação no ensino de Materiais de 
construção através do uso de metodologias ativas; Projeto 2 - integração 
entre as disciplinas de Materiais de construção (teórica) e Laboratório de 
materiais (prática). Dessa forma, o presente trabalho traz os resultados da 
aplicação dos referidos projetos integradores. Com relação ao Projeto 1, 
foram implantadas as seguintes ações: Diagnóstico inicial realizado por 
meio de Google forms incorporado ao Moodle com discussão junto à turma 
visando à construção de um planejamento coletivo da disciplina; 
apresentação de amostras dos materiais para exploração in loco 
estimulando a elaboração de perguntas; realização de questionários para 
acompanhamento da aprendizagem; realização de atividades em grupo 
antes ou após a apresentação de um tema para maior interação com o 
conteúdo; elaboração de relatórios de visitas de modo colaborativo via 
documento on line compartilhado com toda a turma; realização de 
seminários e/ou produção de material (como jogos); solicitação de inserção 
no padlet (incorporado ao Moodle) de informações acerca do conteúdo 
abordado, textos/links com inovações na aplicação dos materiais e temas 
julgados interessantes pelos alunos. No caso do Projeto 2, a partir da 
parceria com as professoras de Laboratório de materiais, foi feito um 
cronograma único para as duas disciplinas (que têm os mesmos alunos 
matriculados), possibilitando que as práticas fossem realizadas de forma 
conectada e sequencial, em relação à teoria. A partir dessas mudanças 
propostas, outras ações surgiram como: acréscimo de novas práticas 
laboratoriais, que antes não eram realizadas; uso de sala de aula dentro do 
espaço do laboratório, podendo fazer um deslocamento fácil para 



1ª Reunião Anual de Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas da UFAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS   Página 13 

apresentação de alguma prática, bem como a organização da sala com 
armários, nos quais são guardadas amostras dos materiais para que sejam 
demonstrados no momento da aula, de modo que os alunos podem 
visualizar melhor sobre o que está sendo falado. Ao final dos semestres 
foram feitas avaliações das disciplinas por meio de questionário incorporado 
ao Moodle. Tem sido uma experiência desafiadora, mas esperançosa. 
Algumas das dificuldades encontradas são: necessidades de maior tempo 
para preparação das aulas e para correção de um número grande de 
atividades; falta de internet na sala de aula; necessidade de adaptação dos 
estudantes ao novo modelo, os quais acabam achando que não é 
necessário estudar tanto, e dão maior atenção a outras disciplinas com alto 
grau de dificuldade. 

 
Ensino híbrido na graduação em Serviço Social: primeiro ciclo de 
experimentações didático-pedagógicas (2018-2019) 
Telma Cristiane Sasso de Lima1 
 

Trata-se de relato das experiências construídas em três disciplinas no Curso 
de Graduação em Serviço Social (bacharelado) no período de julho de 2018 
a agosto de2019 após a formação obtida a partir do Curso de Tecnologias 
Digitais e Metodologias Ativas. Os pontos de partidas para a 
transformação nas práticas de ensino foram a necessidade de: a) produzir 
aulas mais dinâmicas e usar as tarefas extra-classe de maneira mais 
prazerosa para as/os estudantes e focada no aprendizado de competências, 
particularmente para as especificidades do turno noturno; b) g) aprender e 
experimentar recursos didáticos novos para renovação a prática de ensino 
na área de Serviço Social/ Ciências Sociais Aplicadas; c) qualificar o uso da 
Plataforma Moodle usada como ambiente de apoio ao ensino presencia, 
ampliando o uso de suas ferramentas digitais e de compartilhamento no 
ambiente de outras ferramentas; d) inserir as/os estudantes ativamente no 
processo de ensino-aprendizagem, aumentando sua compreensão holística 
do conhecimento acadêmico-científico em todas as etapas de produção, 
divulgação, assimilação e novas ações; e) incentivar estudantes e docentes 
de graduação e ao uso da Plataforma Moodle de maneira acessória às aulas 
presenciais, melhorando o registro, a interface e a divulgação das atividades 
acadêmicas planejadas e em execução, bem como a divulgação de 
produtos; f) criar acervo digital focado nos conteúdos programáticos 
previstos para as disciplinas ministradas; g) dinamizar a prática de ensino 
centrando-a num diálogo maior com as/os estudantes e suas necessidades, 
auxiliando ativamente a unidade acadêmica no processo de curricularização 
da extensão universitária, prospectando ações que preconizem a inclusão 
digital no aprendizado ativo. A execução: 1º projeto piloto ocorreu na 
Disciplina Fundamentos do Serviço Social 1 (1º período de graduação no 
turno noturno semestre letivo 2018.1) foi idealizado e implementado ainda 
durante o curso de formação em 2018 e com o aumento da percepção dos 
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estudantes sobre as mudanças nas ações de ensino (fim das provas 
tradicionais bimestrais, aulas no laboratório de informática, estudantes 
personalizando as tarefas avaliativas) desencadeou o interesse de turmas 
que num primeiro momento não tinham aderido ao estímulo sugerido pela 
professora à hibridização dos estudos. Desse modo, ainda no semestre 
letivo de 2018.1 reformulei a 2ª Unidade da Disciplina de Pesquisa em 
Serviço Social 1, absorvendo a curiosidade da turma sobre o uso das novas 
metodologias e recursos digitais. No semestre letivo 2018.2, repliquei a 
metodologia nessas duas disciplinas e implementei nos estudos da Unidade 
1 da Disciplina de Administração e Planejamento em Serviço Social 1, pois 
houve compartilhamento com outra professora que assumiu a Unidade 2. O 
ano letivo de 2019 permitiu continuar as experimentações e as disciplinas 
puderam absorver conteúdos complementares devido ao vasto acervo 
construído pelas/os estudantes e ampliar o espectro das transformações 
didático-pedagógicas inclusive nos espaços de gestão acadêmica 
(coordenação de extensão), a saber: a) absorção das metodologias ativas e 
das ferramentas digitais como foco de organização e de execução da 
formação universitária através de ações curricularizadas de extensão. Nas 
reuniões de planejamento da unidade acadêmica e de revisão curricular, 
foram disponibilizadas e debatidas referências bibliográficas sobre a 
importância da descrição dos fundamentos e das práticas metodológicas 
quando na execução de ações extensionistas, pois elas pressupõem 
metodologias ativas e dialéticas que oportunizem o “aprender-fazendo”. b) 
a coordenação de extensão da FSSO abriu vagas de estágio obrigatório 
para estudantes dos cursos do Instituto de Computação para que o fluxo 
gerencial e administrativo pudesse ser estruturado de modo 
tecnologicamente inteligente na montagem de bancos de dados, na 
divulgação das informações e na elaboração de conteúdos pertinentes ao 
setor. Os resultados dessas experimentações estão registrados no diário 
eletrônico de aprendizagem (blog: https://telmasasso.blogspot.com) onde 
constam o detalhamento do processo, os impasses vividos e as reflexões 
críticas. Afirmo que o percurso vivenciado me transformou como estudante 
que trabalha como professora, pois sanou o déficit de formação em 
bacharelado ao oportunizar a reflexão didática que foi ressignificada porque 
deixou de ser tradada como rotina burocrática no sentido de ser algo 
estático. No diálogo com as/os estudantes, foram muitas as pontes 
construídas para a conscientização de que as teorias são vidas vividas 
contadas com o uso de diferentes recursos (orais, escritos, digitais, etc.) ao 
longo da história. 
 

1. Professora Doutora em Serviço Social na Faculdade de Serviço Social da 
Universidade Federal de Alagoas campus Maceió. Vice-líder Grupo de 
Pesquisa e Extensão Políticas Pública, Movimentos e Controle Social. 
Coordenadora de Extensão na FSSO/UFAL desde 2018. E-mail: 

telma.lima@fsso.ufal.br.  

https://telmasasso.blogspot.com/
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TDMA: Vacina Contra a Educação-Cadeirante. 
Antonio Fernando de Sousa Bezerra, Igo Guerra Barreto Nascimento e 
Gardênia Maria Marques Bulhões. (HUPAA/FAMED/UFAL) 
 

A prática docente na Medicina deve ser coerente com a promoção da 
Saúde. Em artigo de 2015, Ryu et al. (J Hepatol. v. 63, p. 1229-1237) 
concluíram, após criteriosa análise multivariada (N=139.056), que o número 
de horas que o indivíduo passa sentado ao longo do dia é o fator isolado 
mais relevante para o desenvolvimento da esteatose hepática, o popular 
fígado gordo. Isto, inclusive, em pessoas magras com índice de massa 
corpórea (IMC) de 23 kg/m2. Desta forma, as metodologias educacionais 
atuais remetem à escolástica (medieval) e submetem os jovens a longas 
jornadas em cadeiras chegando a períodos de quatro horas para fazer uma 
prova bimestral. Sabe-se, adicionalmente, que a pessoa com esteatose 
hepática (indicativo de resistência à insulina) tem um risco quatro vezes 
maior de desenvolver diabetes mellitus tipo II nos seus próximos cinco anos 
de vida. Assim, é coerente adotar metodologias que promovam exercícios e 
potencializem a produção de conteúdo útil, inclusive, para divulgação 
científica e educação continuada. A adoção da TDMA no setor de patologia 
geral e nas disciplinas eletivas de informática médica e medicina baseada 
em evidências foi incrementada a partir do curso promovido pela Reitoria da 
UFAL em 2018. Como resultados pode-se citar: (a) elaboração de treze 
Padlets (murais virtuais) para compartilhamento de conteúdo entre as 
turmas e para fins de educação permanente na unidade de gerenciamento 
das atividade de graduação e ensino técnico (UGAGET) do HUPAA; (b) 
melhoria do canal do setor no YouTube; (c) produção de podcast para 
avaliação de leitura de artigos científicos e divulgação científica. Neste 
contexto, o primeiro podcast intitulado "Saúde É Movimento" desentranha o 
artigo de Ryu et al. e ressalta os principais pontos que indicam que a falta 
de movimento, de simples deambulação, faz com que, paulatinamente, o 
indivíduo se condicione a levar uma vida com excesso de tempo sentado 

em cadeiras e daí adoeça precocemente. 

 
Uso de mapas conceituais no aprendizado de patologia bucal 
Camila Maria Beder Ribeiro G. Panjwani (FOUFAL) 
 

Mapas conceituais (MC)constituem uma ferramenta de metodologia ativa 
que consiste em uma ferramenta de estudo e aprendizagem. Nele o 
conteúdo é classificado e hierarquizado de modo a auxiliar na compreensão 
do conteúdo abordado. A partir de uma representação gráfica ilustrativa, o 
estudante que idealiza um mapa conceitual consegue criar ligações entre os 
diferentes assuntos que fazem parte de determinado conhecimento. O uso 
de MC com o assunto de doenças das glândulas salivares neoplasicas e 
não neoplasicas tem facilitado o aprendizado dos alunos, uma vez que são 
temas com detalhes muitas vezes parecidos e facilmente podem ser 
confundidos entre si. Para a realização da atividade, são sorteados os temas 
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entre os alunos e os mesmos desenvolve o seu MC a partir da explicação 
do seu conceito e objetivos. Os MC são então apresentados e 
compartilhados entre os alunos em formato de seminário. Os alunos 
comentam que o MC os ajudou com outras matérias também. Diante deste 
relato, observo que o MC é uma ferramenta útil para o aprendizado de 
assuntos complexos. 
 
Ensino baseado em problemas associado ao uso de e-portifólio: expandindo 
narrativas para um melhor acompanhamento didático 
Elton Malta Nascimento (IF) 
 

Como uma tentativa de promover uma educação mais centrada nos alunos, 
respeitando o ritmo individual de cada um, mas sem ignorar a importância 
da coletividade, foi implementado no período letivo de 2019.1, na disciplina 
de Projetos Integradores 6 do curso de Física Licenciatura, o uso da 
metodologia de Ensino baseado em Problemas. Durante este período foi 
trabalhado o uso do software livre Tracker, que realiza vídeo análise de 
movimentos e extrai deles informações físicas como velocidade e 
aceleração. O desenvolvimento da disciplina se deu a partir do lançamento 
de situações problema, em que não se conhecia a resposta de imediato, 
para tal s estudantes precisavam resolver utilizando o software em estudo e 
seus conhecimentos em Física. Foram desenvolvidos 4 problemas ao longo 
do semestre e o desenvolvimento desta solução era reportado em um e-
portifólio criado por cada grupo. A ideia foi com isso de criar uma rede de 
colaboração e compartilhamento de ideias, além de servir de instrumento de 
avaliação para o professor. O uso do e-portifólio possibilitou uma mudança 
na maneira divulgar o resultado das atividades. A possibilidade de usar as 
diversas narrativas proporcionadas pela tecnologia digital, se mostrou 
bastante atraente e desafiador para o aluno, o que fez manter o entusiasmo 
em promover a divulgação dos resultados. Apesar da motivação promovida 
pela mudança na metodologia e na narrativa de divulgação dos resultados, 
muitos alunos apresentavam dificuldades em expor seus resultados usando 
as tecnologias digitais de informação, mostrando que esta mudança precisa 
ser feita inicialmente em um ritmo menor e com um certo acompanhamento. 
 
APRENDIZAGEM DIGITAL E ANALÓGICA NA DISCIPLINA DE 
PROJETO DE PAISAGISMO DA FAU-UFAL 
Regina Cœli Carneiro Marques 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU – UFAL, Campus A.C.Simões, 
Maceió–AL. E-mail: regina.marques@fau.ufal.br 
 

O relato da experiência da aprendizagem digital e analógica na disciplina de 
Projeto de Paisagismo 1, do curso de Arquitetura e Urbanismo, da FAU - 
UFAL, Campus A. C. Simões, em Maceió-AL, no semestre 2018.2, contou 
com 28 estudantes, 2 monitores e 2 professores. O conhecimento da 
paisagem: conceituação, elementos constituintes, representação gráfica e 
fatores condicionantes perpassou os biomas e ecossistemas, e os 

mailto:regina.marques@fau.ufal.br
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procedimentos de intervenção paisagística com a elaboração de Anteprojeto 
Paisagístico para Faculdade de Direito da UFAL, no mesmo Campus. Essa 
experiência acadêmica transita entre a adoção de dispositivos analógicos 
e/ou das tecnologias digitais que, ora apresentam resultados positivos ou 
não, ora é inviabilizada pela ineficiência da infraestrutura via internet, em 
sala de aula. Porém, os bimestres letivos, despertam o interesse dos 
discentes, em equipes, e a necessidade de obter os melhores resultados 
cognitivos nesta disciplina formadora, utilizando sistema híbrido de 
aprendizagem. Metodologia: Os discentes, no 5º período do curso, iniciam 
a articulação entre os projetos arquitetônico e paisagístico. Para isso, na 1ª 
unidade acadêmica, escuta-se as expectativas da turma, utilizando a WIKI 
que é realizada, ora no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, ora em 
dispositivo analógico. Segue com a discussão conceitual sobre paisagem 
e paisagismo, sobre a regulamentação da atividade do paisagista e o 
escopo de um projeto de paisagismo, com a utilização de ferramentas 
digitais: Power Point, Prezi, Vídeos, YouTube entre outros, cujas 
atividades são realizadas em equipes, divididas por autores de diferentes 
áreas de conhecimento. Trabalha-se a percepção e análise das paisagens 
natural e cultural, seguido do aprendizado acerca dos ecossistemas 
alagoano e brasileiro, realizada em WebQuest. Por fim, é desenvolvida a 
capacidade de conceber espaços livres com base nas metodologias 
específicas de planejamento e elaboração de projeto, considerando as 
expectativas dos usuários com relação ao espaço a ser projetado. No caso, 
dos pátios internos e externos da FDA - UFAL, a articulação e a interação 
com a Direção e com Centro Acadêmico Guedes de Miranda – CAGMFDA 
da FDA, além de aulas teóricas e de visita de campo, utiliza-se um Guia de 
Representação Gráfica para Projeto de Paisagismo. Este material 
didático, atualizado pelos monitores, colabora, sobretudo, para a reflexão 
sobre as etapas projetuais, quais sejam: a. Escolha do terreno e b. 
Elaboração do Diagnóstico Paisagístico, sendo utilizadas várias ferramentas 
como Google Maps, Google Erth e Mapas Conceituais além do 
compartilhamento das informações entre as equipes no Google Docs; c. 
Realização do Estudo Preliminar com desenhos elaborados à mão, tendo 
por base a aula prática de representação gráfica; e d.  Criação de 
Anteprojeto Paisagístico, de acordo com as normas específicas que 
discriminam cada uma dessas etapas, por meio de softwares como: 
AutoCAD, Revit, SketchUp, Illustrator, Lumion, Twinmotion e outros; e. 
Consulta de referências sobre o tema; e por fim, f. Diagramação digital do 
material produzido, para apresentação presencial e on line, para a unidade 
acadêmica solicitante e para uso no próximo semestre. Os 10 Estudos 
Preliminares do Pátio Interno da FDA realizados, após assessoramentos 
e avaliação por rubricas (nota) das docentes, a apresentação visual e oral, 
presencial, ocorreu em exposição nos corredores da FDA e on line na rede 
social Instagran do CAGMFDA, ambas submetidas a uma votação no dia 
27/03/2019. Foi verificado que no Instagran, com 663 visualizações, a 
solicitação a qualquer pessoa ligada aos discentes, mesmo com pouco 
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conhecimento da proposta paisagística, influenciou os resultados. 
Verificando esse fato, o CAGMFDA adotou peso 3 para a votação 
presencial e peso 1 para a votação no Instagran. Das 10 equipes, a do 
Estudo 06 obteve 28 votos presenciais, e foi a vencedora com 256 votos no 
total (nota 8,5); seguido do Estudo 08, com 23 votos presenciais e 239 votos 
no total (nota 8,3); e a equipe do Estudo 02, com 20 votos presenciais e 186 
votos totais (nota 7,8). Para o Anteprojeto Paisagístico dos pátios 
externos da FDA, a representação gráfica técnica, utilizou-se dos 
softwares já citados. A seleção da melhor proposta, o Anteprojeto 01 (Nota 
7,13), teve apresentação visual e oral apenas presencial, para discentes do 
CAGMFDA que posteriormente divulgaram no Instagran, embora outras 
duas equipes tenham obtido notas acima (7,9 e 8,2). Ao final, ambas as 
propostas selecionadas foram comentadas pelas professoras e revisadas 
em uma planta paisagística para implantação. No início do semestre 2019.2 
foram encaminhadas as Diretorias da FDA, da CAGMFDA e à SINFRA-
UFAL para agendamento da implantação dos jardins da FDA – UFAL. 
Resultado: Na 1ª UA, o uso da WIKI com a leitura do texto final colaborativo 
sempre causa espanto, nos discentes, devido a consistência do que é 
produzido no coletivo. A adoção da WebQuest permite o aprofundamento 
dos conceitos focados nos biomas e ecossistemas e possibilita aos 
discentes, a pesquisa temática orientada na internet, e aos monitores a 
revisão e apropriação dos temas e conceitos, resultando na ampliação do 
espectro das paisagens e das diferentes propostas paisagísticas, utilizando, 
principalmente, a diversidade da habilidade gráfica manual. A introdução 
desta ferramenta do AVA na plataforma Moodle ainda apresenta erros no 
manuseio e sofre com a ineficiência na infraestrutura da Internet no espaço 
físico da FAU, devido ao espaço de sombreamento da área do presídio 
Baldomero Cavalcanti gerando inconstância e baixa qualidade do serviço 
internet em sala de aula. Tem funcionado o uso da ferramenta Google Docs 
e E-mail. Na 2ª UA, utilizar o Guia analógico ilustrado já indica a 
necessidade de transforma-lo num Guia digital interativo; nas etapas 
projetuais a articulação e a interação com a Direção e com CAGMFDA foram 
fundamentais. As avaliações na aprendizagem por rubricas (nota) e por 
seleção dos demandantes (voto), gerou na turma, ora entusiasmo, ora 
incompreensão dos critérios. Os resultados dos 10 Estudos Preliminares 
apresentados no formato presencial interagiu melhor com as equipes de 
estudantes da FDA, a partir da exposição dos trabalhos, do diálogo e das 
explicações sobre as ideias paisagísticas. As equipes selecionadas 
conseguiram argumentar as ideias com clareza nos desenhos e 
atendimento aos objetivos definidos pela FDA. E, no formato on line, no 
Instagran, a votação foi aberta a sociedade apenas com a imagem visual 
dos estudos, sem ocorrer diálogo, porém deu maior visibilidade a ação dos 
estudantes da UFAL. As tecnologias digitais e metodologias aplicadas 
devem ser aprimoradas a partir da capacitação continuada dos docentes e 
monitores. 
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Painéis 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DA MINISTRAÇÃO DO MINICURSO: COMO 
UTILIZAR OS YOUTUBERS E AS MÍDIAS SOCIAIS A FAVOR DA 
EDUCAÇÃO 
ROSANE BATISTA DE SOUZA (Pedagogia – CEDU) 
 

Refletir sobre o uso excessivo e sem controle por partes de crianças, onde 
cada vez mais cedo tem acesso a internet e por consequência acabam se 
deparando com um universo paralelo e cheios de atrativos que são os 
canais do youtube, de que modo eles podem influenciar no desenvolvimento 
cognitivo, o tempo que é gasto com redes sociais e como nós professores 
podemos trabalhar isso de forma positiva em sala de aula. Procuraremos 
analisar a dificuldade que os professores contemporâneos enfrentam com 
essa geração que vive conectada, onde o indivíduo que não tem seu tempo 
administra e é deixado a mercê de digitais influencers. 
 
 
BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA DE ENSINO POR 
MEIO DA PRODUÇÃO DE GAMES 
Marbyo José da Silva, Fernando Sílvio Cavalcante Pimentel, Letícia Ribes 
de Lima 
 

A utilização da Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDIC) em 
sala de aula, com alunos do Ensino Médio, pode ser uma ferramenta que 
auxilia na motivação desses alunos e na melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem de diferentes temas. Nesse contexto, esse trabalho teve 
como objetivo principal estimular o desenvolvimento de um game por alunos 
do Ensino Médio, bem como analisar como sua produção contribuiu para 
uma melhor percepção das relações físicas e biológicas encontradas nos 
biomas Mata Atlântica e Caatinga. Esse trabalho foi desenvolvido sob uma 
perspectiva da Metodologia Ativa, na qual o aluno atua como protagonista 
do processo e o professor como mediador. A metodologia utilizada foi de 
cunho exploratório, qualitativa e a abordagem foi a de pesquisa-ação. 
Durante o trabalho, foi oferecido aos alunos um maior contato com a TDICs, 
além de facilitar e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de temas 
relacionados à Biologia, tendo em vista que os alunos tiveram posse de uma 
ferramenta a que estão mais familiarizados. A execução da presente 
pesquisa também buscou oferecer uma reflexão acerca da necessidade dos 
professores de incorporar as TDICs no contexto da sala aula a fim de 
minimizar algumas distâncias com entre a vida cotidiana do aluno. A coleta 
de dados foi efetuada durante todo o processo por meio de fotografias e 
diário de campo. Na análise dos dados foi realizada uma reflexão acerca do 
game produzido pelos alunos, buscando identificar os elementos inerentes 
ao conteúdo que o game deve retratar, bem como seu nível de 
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complexidade. Os alunos foram protagonistas, aprenderam novos 
programas, criaram o nome do grupo e uma logo e isso proporcionou uma 
sensação de pertencimento, conseguiram reproduzir no game um 
acontecimento observado na aula de campo. Foi observado que a 
construção do game pelos alunos permitiu uma maior interação e 
colaboração entre eles, além do desenvolvimento de novas habilidades 
como fazer resumos, manipular imagens, programar jogos. 

 
O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DA UFAL 
Lucas de Morais Carlos; Amauri Barros da Silva (Instituto de Matemática) 
 
Neste trabalho investigamos a utilização de metodologias ativas (ou 
estratégias didáticas inovadoras) nas atividades acadêmicas dos Cursos de 
Graduação da Ufal, por parte do corpo docente que atua nas de Formação 
de Professores, cursos de licenciatura. A pesquisa foi realizada através de 
coleta de dados, pesquisa documental, aplicação de questionários e 
entrevistas estruturadas com professores, técnicos em assuntos 
educacionais e grupos que lidam com essa temática nos cursos em questão. 
A análise dos questionários das entrevistas foi fundamentada na teoria da 
Análise de Conteúdo e fontes que tratam deste tema. Também analisamos, 
de forma preliminar, os efeitos da utilização de alguma estratégia didática 
inovadora em sala de aula; com base nos dados obtidos junto as 
coordenações de curso, coordenação do Programa de Formação 
Continuada em Docência do Ensino Superior da Ufal-Proford/Ufal, 
entrevistas estruturadas e das referências bibliográficas selecionadas. 
  



 

 

 
 
 


