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DE QUE TECNOLOGIA/INOVAÇÃO ESTAMOS FALANDO

PRODUTO

SERVIÇO

PROCESSO



DE PRODUTO/EQUIPAMENTOS



DE PRODUTO/EQUIPAMENTOS



DE PRODUTO/EQUIPAMENTOS



DE PRODUTO/EQUIPAMENTO



DE SERVIÇO

Plataformas: o modelo de negócios 
que está mudando os vetores das 
marcas e alcançando um 
crescimento exponencial

Plataformas digitais

Plataformas de ecommerce
ligam produtores a 
consumidores

Fonte: Folhas de São Paulo 



MAS APESAR DE TUDO ISSO CONTINUAMOS.............



DE PROCESSO........................ SIM DE PROCESSO DE 
ENSINO/APRENDIZAGEM – MUDANÇA DE ATITUDEATITUDEATITUDEATITUDE

• Módulo I: Projeto Módulo I: Projeto Módulo I: Projeto Módulo I: Projeto 
de ação de de ação de de ação de de ação de 
aperfeiçoamento aperfeiçoamento aperfeiçoamento aperfeiçoamento 
baseado na baseado na baseado na baseado na 
didática ativa didática ativa didática ativa didática ativa ––––
apoio EDURGSapoio EDURGSapoio EDURGSapoio EDURGS

• Módulo II: Processos Módulo II: Processos Módulo II: Processos Módulo II: Processos 
participativos e ativos participativos e ativos participativos e ativos participativos e ativos 
de de de de 
ensino/aprendizagem ensino/aprendizagem ensino/aprendizagem ensino/aprendizagem 
–––– apoio EDURGSapoio EDURGSapoio EDURGSapoio EDURGS

• FAVET inicia FAVET inicia FAVET inicia FAVET inicia 
processo de processo de processo de processo de 
adequação curricular adequação curricular adequação curricular adequação curricular 

• C.F.M.V publica C.F.M.V publica C.F.M.V publica C.F.M.V publica 
“Estratégias de “Estratégias de “Estratégias de “Estratégias de 
Ensino/aprendizagem Ensino/aprendizagem Ensino/aprendizagem Ensino/aprendizagem 
para desenvolvimento para desenvolvimento para desenvolvimento para desenvolvimento 
de competências de competências de competências de competências 
humanísticas” humanísticas” humanísticas” humanísticas” 

2012 2014

20162017



AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO 

MÓDULO IMÓDULO IMÓDULO IMÓDULO I

� Desenvolver estratégias de ensino-
aprendizagem baseadas na didática 
ativa

� Aprender e compartilhar métodos de 
didática ativa

MÓDULO IIMÓDULO IIMÓDULO IIMÓDULO II

� Desenvolver estratégias de ensino-
aprendizagem baseadas na didática 
ativa.

� Compartilhar avanços e desafios das 
atividades implementadas

� Aprender e praticar métodos de 
didática ativa.

� Estabelecer processos avaliativos 
condizentes à proposta.



CONTEÚDO DAS CAPACITAÇÕESCONTEÚDO DAS CAPACITAÇÕESCONTEÚDO DAS CAPACITAÇÕESCONTEÚDO DAS CAPACITAÇÕES

MÓDULO I MÓDULO I MÓDULO I MÓDULO I –––– 44 horas44 horas44 horas44 horas
� 1111---- Oficinas de ensinoOficinas de ensinoOficinas de ensinoOficinas de ensino----aprendizagemaprendizagemaprendizagemaprendizagem

� 2222---- MapasMapasMapasMapas----mentais e conceituaismentais e conceituaismentais e conceituaismentais e conceituais

� 3333---- Tempestade de ideiasTempestade de ideiasTempestade de ideiasTempestade de ideias

� 4444---- DramatizaçãoDramatizaçãoDramatizaçãoDramatização

� 5555---- Aprendizagem baseada em problemasAprendizagem baseada em problemasAprendizagem baseada em problemasAprendizagem baseada em problemas

� 6666---- Uso do fórumUso do fórumUso do fórumUso do fórum----pedagogia da perguntapedagogia da perguntapedagogia da perguntapedagogia da pergunta

� 7777---- Uso de apresentaçõesUso de apresentaçõesUso de apresentaçõesUso de apresentações----Power point, Power point, Power point, Power point, 
preziprezipreziprezi, infográficos , infográficos , infográficos , infográficos 

� 9999---- Estudo de Caso e estudo do meioEstudo de Caso e estudo do meioEstudo de Caso e estudo do meioEstudo de Caso e estudo do meio

� 10101010---- Jogos e dinâmicasJogos e dinâmicasJogos e dinâmicasJogos e dinâmicas

� 11111111---- Avaliação da JornadaAvaliação da JornadaAvaliação da JornadaAvaliação da Jornada

MÓDULO II MÓDULO II MÓDULO II MÓDULO II –––– 16 horas16 horas16 horas16 horas
� 1- Oficina de Avaliação e Oficina de Avaliação e Oficina de Avaliação e Oficina de Avaliação e 

AprimoramentoAprimoramentoAprimoramentoAprimoramento, Design , Design , Design , Design ThinkingThinkingThinkingThinking

� 2222---- Oficina de Oficina de Oficina de Oficina de PeerPeerPeerPeer InstrutionInstrutionInstrutionInstrution com com com com 
Flash Flash Flash Flash CardsCardsCardsCards

� 3333---- Uso do Uso do Uso do Uso do KahooKahooKahooKahoo

� 4 4 4 4 ---- Uso do Uso do Uso do Uso do PlickersPlickersPlickersPlickers

� 5 5 5 5 –––– Uso do Uso do Uso do Uso do SocrativeSocrativeSocrativeSocrative

� 6666---- Dinâmicas de cooperação e Dinâmicas de cooperação e Dinâmicas de cooperação e Dinâmicas de cooperação e 
sistemas de Avaliação sistemas de Avaliação sistemas de Avaliação sistemas de Avaliação 



MUDANÇA DE ATITUDE



COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS 



OBRIGADO



COMPARTILHANDO MOMENTOS

� https://youtu.be/tEK1TFWjBhY

� https://youtu.be/F9DdlUx-s2c

� https://webmail.ufrgs.br/chasque/?_task=mail&_action=get&_uid=106700&_mbox
=INBOX&_part=4

� https://youtu.be/jBTok2mCcfs

� https://www.youtube.com/watch?v=AEi_2jvJaRI&t=131s&fbclid=IwAR3O-
XMbWBienWyJ3ddRTruz432-ZuyfOSXM8w8VXiV8UCh6vGcQ3HNtyzo

� http://www.kizoa.com/Montagem-Vídeo/d257656903k3709209o1l1/tribunal-do-
juri

� https://www.kizoa.com/Movie-Maker/d257664481k8577856o1/sala-e-aula


