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Prefácio 
Os relatos de experiências desta obra envolvem novos avanços na educação superior na área 

da saúde e modificam os formatos tradicionais da sala de aula para ações dialógicas entre 

professores, alunos e profissionais da área. Nesse contexto, este caderno traz importantes e 

inovadoras contribuições para a capacitação e compartilhamento de experiências dos docentes. 

A capacitação, sob a coordenação da professora Suzana Lanna Burnier Coelho, possibilitou a 

reflexão e a integração das ações profissionais entre os docentes da PUC Minas a partir de 

constructos epidemiológicos e pedagógicos focados em metodologias ativas. A busca de 

inovações pedagógicas por meio dessas metodologias redimensiona o futuro profissional para 

um contexto de aprendizado efetivo e favorece as habilidades e competências necessárias à vida 

profissional. 

A equipe organizadora e os docentes envolvidos propuseram novos caminhos com coragem e 

competência. Determinados, buscaram sair da posição cômoda das aulas expositivas, se 

reinventar em momentos de crise e sistematizar novas lógicas educacionais que se fazem 

necessárias no momento em que as inovações se impõem. 

As experiências aqui apresentadas oferecem respaldo teórico e novas formas de pensar, refletir 

e atingir as expectativas da sociedade contemporânea. Neste caderno, são ricas as experiências 

compartilhadas pelos docentes comprometidos com o processo de ensino-aprendizado. 

Desejo que a leitura transforme suas práticas docentes, assim como tive oportunidade de 

repensar e mudar a minha sala de aula e o meu olhar para a importância de espaços contínuos 

de reflexão dos docentes desta universidade. 

 

Cláudia Venturini 



6 Metodologias Ativas - Experiências de docência na PUC Minas Betim 

 

 
 
 

Introdução 
Este caderno apresenta relatos de experiências de docentes da Pontifícia Universidade Católica 

de Minas Gerais / Campus Betim, referenciados na Metodologia Ativa durante os processos de 

ensino e aprendizagem nos cursos de graduação em saúde. De um modo geral, a metodologia 

ativa consiste na inserção do estudante como ator ativo e responsável por sua aprendizagem, 

tornando-se protagonista no processo de construção do seu conhecimento. Para tornar o 

estudante mais comprometido com a aprendizagem a partir do uso de metodologias ativas de 

ensino, é preciso fazer um movimento de mudança da maneira tradicional de disseminar o 

conhecimento. Na PUC Minas em Betim, esse movimento foi impulsionado pelo Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde III) entre os anos 

de 2012 e 2017, por meio da realização de oficinas com o corpo docente. Inseridas nas metas 

do Pró Saúde III da PUC Minas Betim, as oficinas de Metodologia da Problematização, 

direcionadas exclusivamente para os docentes, foram algumas das atividades realizadas a fim 

de induzir mudanças metodológicas nos processos formativos. As oficinas foram realizadas 

entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, com a participação dos cursos de Biomedicina, 

Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária e Psicologia, do campus Betim  e 

Coração Eucarístico. Essas oficinas, ministradas pela Profª Suzana Lanna Burnier Coelho, 

pedagoga e doutora em Educação, a quem agradecemos pela competência e seriedade na 

condução dos trabalhos, permitiram: promover uma reflexão crítica sobre o exercício da 

docência no ensino superior; maior aproximação com a metodologia da problematização como 

possibilidade de atuação docente; construir coletivamente projetos experimentais de educação 

interprofissional e compartilhar experiências e recursos didático pedagógicos apropriados a 

esse tipo de metodologia. Acredita-se que essa experiência tem contribuído para a melhoria  

da qualidade do ensino de graduação em saúde, induzindo transformações nos processos 

formativos e geração de conhecimento. Os textos que compõe essa publicação foram produzidos 

pelos docentes dos cinco cursos como desdobramento das oficinas realizadas e esforço de 

sistematização das experiências compartilhadas, revelando sua implicação com a qualidade  

da formação do profissional de saúde, e assim demonstrando que a metodologia ativa é uma 

estratégia pedagógica possível de ser adotada no ensino superior. 

 

Sabrina Oliveira Viana Balbi 

Luiz Carlos Castelo Branco Rena 
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1 Por que e como investir na qualificação 
docente que atua no ensino superior 

Suzana Lanna Burnier 
 

A formação de professores para o ensino superior no Brasil é um antigo desafio que apenas 

começa a ser reconhecido e enfrentado pelas políticas públicas e institucionais no país. 

Histórica e legalmente, os professores de ensino superior são profissionais formados nas  

áreas nas quais lecionam ou em áreas afins, e não possuem qualquer formação teórico- 

metodológica para a docência. Dessa forma, durante muito tempo, acreditou-se que bastava 

possuir um bom domínio da área “técnica” ou “científica” (Engenharia, Enfermagem, Letras, 

História, Arquitetura, Computação, etc.) para ser um bom professor. Consequentemente, os 

conhecimentos pedagógicos já foram desvalorizados e até mesmo ridicularizados nesse meio, 

considerados meras “invencionices” sem valor concreto. Esse tempo passou. 

 
Os professores universitários lidam hoje com uma juventude inserida em um mundo onde       

a informação circula mais ou menos livremente, onde estímulos muito diversificados estão   

ao alcance dos dedos, onde a diversidade cultural, levada pelos meios de comunicação, está 

dentro de cada casa, de cada sala de aula. Assim, esses professores percebem, cada vez mais 

claramente, que não basta explicar conteúdos técnicos e propor exercícios de fixação para 

formar profissionais e cidadãos capacitados para essa sociedade globalizada, tecnologizada e 

informacional. Além disso, novos desafios têm tirado o sossego dos professores universitários, 

como o próprio perfil dos estudantes que chegam às escolas: mais diversos em suas origens, 

hábitos e expectativas. Ao lado disso, a globalização vem impondo às instituições parâmetros de 

avaliação comparativa que exigem vários tipos de resultados e que impactam na sobrevivência 

dos cursos e até mesmo na estabilidade funcional dos professores. Outro fator que demanda 

aprimoramento dos parâmetros de formação são os desafios inerentes às sociedades nas quais 

esses futuros profissionais atuarão, bem como os contínuos avanços científicos das áreas, que 

vem exigindo uma formação ampla, omnilateral e interprofissional. Profissionais de todas     

as áreas devem lidar com os aspectos técnicos, humanos, ambientais, culturais e políticos 

envolvidos em qualquer projeto ou ação. Constata-se, inclusive, o desenvolvimento e maior 

fiscalização de toda uma legislação nesse sentido. 

 
Murillo et al. (2005), assumindo as tradicionais tarefas de ensino (domínio dos conteúdos 

específicos e das técnicas de gestão de sala de aula), extensão e pesquisa, sistematizam quatro 

eixos de ação dos professores universitários: os processos de ensino e aprendizagem, a ação 

tutorial, as atividades de desenvolvimento profissional e os serviços à comunidade – cujo 

cumprimento estaria relacionado a quatro dimensões: a pedagógica, a profissional, a intelectual 

e a artística e criativa. 

A complexidade da formação de professores universitários para tal atuação nos obriga a constatar 

que a universidade não consegue dar conta de tudo isso apenas com a formação inicial (graduação). 
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Os estudantes de hoje precisam ser preparados para serem pesquisadores autoformadores ao 

longo da vida. Entretanto, as carreiras dos docentes universitários baseiam-se exclusivamente 

em sua formação técnico-científica. Processos de seleção, contratos e progressão na carreira 

ainda não contemplam os aspectos técnico-científicos da profissão docente, apenas os do campo 

de conhecimento da sua formação inicial. Ora, isso tem um impacto importante no exercício 

profissional desses professores, pois não encontram nenhum estímulo institucional (licenças, 

bolsas, progressão na carreira/salários) para se aprimorarem na profissão que exercem. 

 
Cunha e Zanchet (2010), refletindo sobre tais questões, apontam para a existência, na cultura 

universitária, de um pressuposto inquestionável de que a pesquisa qualifica o ensino. Esses autores 

se interrogam: será que essa relação se faz de forma tão linear? Sempre que há pesquisa, haverá 

ensino de qualidade? Serão necessárias outras mediações para que essa relação aconteça? Os 

autores se mostram preocupados com as tensões que se estabelecem atualmente entre a pesquisa 

e o ensino, entre a produção acadêmica e a gestão ou entre a pesquisa básica e a extensão, nos 

indicando outras abordagens analíticas da estrutura universitária responsáveis pelas concepções 

dominantes nessas instituições. Tomando como objeto de pesquisa professores universitários 

iniciantes, as autoras encontraram, entre seus investigados, “preocupação com a formação 

pedagógica, pois nos seus cursos de mestrado e/ou doutorado não tiveram oportunidades de 

refletir sobre o ensino e sobre as aprendizagens de seus alunos” (p. 194). 

 
Ao fazer palestras e formações de docentes de ensino superior (e técnico, com problemática 

similar) pelo país, tenho constatado um crescente e genuíno interesse desses professores em 

aprimorar suas reflexões pedagógicas e estratégias didáticas. Muitos professores estão alarmados 

com o desinteresse dos jovens por aulas, conteúdos e disciplinas, e com o elevado número de 

reprovações e evasões, bem como preocupados com a chegada de muitos alunos aos últimos 

períodos, estágios, monografias e TCCs sem dominar conceitos básicos da área de formação. 

A área de saúde, tradicionalmente sensível e inovadora em suas práticas formativas, talvez pelo 

forte caráter humanístico nela envolvido, por sua finalidade de cuidar preventiva, curativa, 

individual e coletivamente, vem, ao longo das últimas décadas, desenvolvendo toda uma 

sensibilidade para a questão do ensino nas universidades. Essa trajetória caminha ao lado da 

realização de uma série de experiências individuais, de pequenos grupos e algumas vezes, 

institucionais, na direção de uma educação universitária voltada para uma formação humana 

ampla dos profissionais da saúde. 

Uma das mais felizes expressões desse movimento, o Programa Nacional de Reorientação    

da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), implantado em 2005 através de Convênio 

MEC/Ministério da Saúde, visou, segundo Editorial da Revista Brasileira de Educação Médica, 
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a reorientação da formação, na direção de que o processo de ensino-aprendizagem  

se dê desde o princípio e ao longo de todo o curso, inserido e articulado com a      

rede de serviços, com ênfase na atenção básica, na compreensão ampliada dos 

determinantes sociais no processo de saúde-adoecimento, com ênfase no aprendizado 

do aluno e no uso das metodologias ativas e na concepção de saúde usuário-centrada 

(HADDAD et al., 2012, p. 3). 
 

Em 2009, no contexto desse tipo de política, foi implantado o Programa de Educação pelo 

Trabalho em Saúde (PET–Saúde), com a finalidade de suscitar a integração ensino-serviço 

através da “reorientação da formação  profissional,  assegurando  uma  abordagem  integral  

do processo saúde-doença com ênfase na atenção básica, promovendo transformações nos 

processos [...] de prestação de serviços à população” (BRASIL, 2009, p. 13). PET-Saúde, ainda 

segundo o editorial, 
 

teve o objetivo geral coincidente com o Pró-Saúde, mas lançou mão de estratégias 

complementares, focadas no eixo dos cenários de prática e no processo de ensino-

aprendizagem que se dá na rede de serviços, em uma relação que envolve     o 

docente, o estudante, a equipe de saúde do serviço e os usuários do SUS (p. 4). 

Engajada nesses programas, e buscando promover a reflexão crítica sobre o exercício da docência 

no ensino superior na área de Saúde, a PUC Minas propôs aos seus professores, no ano de 2015, 

um processo de formação através de oficinas, com foco nas assim denominadas “metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem”. Tais oficinas pretenderam apresentar a metodologia da 

problematização como estratégia alternativa de ensino. Para isso, organizou-se um processo que 

buscou identificar e analisar os pressupostos filosóficos desta perspectiva pedagógica e ainda 

os recursos didático-pedagógicos a ela apropriados. O objetivo final do processo era discutir, 

propor, implementar e socializar práticas de sala de aula fundadas na problematização, bem como 

numa perspectiva de educação interprofissional. A opção pelas metodologias ativas, adotada 

pelo Pró-Saúde e pelo PET-Saúde, com atenção especial à metodologia da problematização, 

construiu-se e legitimou-se pedagogicamente através de vários vetores. Se as teorias da 

aprendizagem vêm, há muito, destacando o papel fundamental do sujeito como protagonista de 

suas próprias aprendizagens, as práticas docentes apontam para um maior interesse e melhores 

resultados pelos alunos quando esse tipo de metodologia orienta as práticas de sala de aula 

(entendida aqui como qualquer espaço formativo institucionalizado, seja a sala propriamente 

dita, sejam os laboratórios, ambulatórios, clínicas e hospitais, os diversos espaços de visitas 

técnicas onde ocorrem práticas de ensino-aprendizagem institucionalizadas e orientadas por 

um docente). 

 
Além disso, como já mencionado anteriormente, os novos contextos profissionais, econômicos 

e culturais em que se encontram inseridos os estudantes universitários já não permitem que 

modelos estritamente transmissivos atinjam os objetivos cada vez mais complexos da formação 

humana e profissional para a sociedade contemporânea. A todos os cidadãos e profissionais de 

nível superior são exigidas hoje capacidades básicas de autoformação e atualização constantes, 

dada a velocidade da atualização dos conhecimentos em todas as áreas, assim como as 
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capacidades de empatia, sociabilidade e comunicação para a tomada de decisões e atuação  

em coletivos diversos, multiprofissionais e multiculturais. A habilidade de aplicação dos 

conhecimentos a situações diversas é cada vez mais valorizada e exige o desenvolvimento de 

habilidades intelectuais, físicas e emocionais complexas que só o seu exercício pelo estudante 

permite construir. 

 
As metodologias ditas ativas, por centrarem o ensino na construção do conhecimento pelo 

aluno, mostram-se adequadas para o desenvolvimento dessa gama de habilidades, além de 

favorecerem a construção de sentido para os estudos – conceito discutido por autores como 

Ausubel e Charlot, substituindo as aprendizagens que visam unicamente o desempenho nos 

exames e a aprovação na trajetória universitária. Sá et al. (2017), ao analisar as aulas de cursos de 

graduação de uma universidade federal, destacam um dos aspectos relevantes para a construção 

de ações em sala de aula, o engajamento dos estudantes, definido pelos autores como a 

relação que o estudante estabelece com as atividades escolares que lhes são propostas. 

Essa relação é influenciada pela interação entre o estudante e o contexto no qual a 

atividade ocorre, pois mudanças no contexto implicam alterações nos níveis de 

engajamento (p. 632). 
 

Tendo coletado dados junto a 96 professores de 19 áreas do conhecimento, incluindo diversos 

cursos da área da saúde, os autores acima concluíram que “no Ensino Superior, a maior parte 

das aulas é centrada no professor e na sua interação com o objeto de conhecimento, não havendo 

muito espaço para a participação dos alunos” (SÁ et al., 2017, p. 637). As aulas expositivas 

apareceram como estratégia primordial de ensino, apesar de não se constituírem em atividade 

ideal para promover a interação dos estudantes com o objeto de conhecimento, essa, sim, 

condição imprescindível para a aprendizagem. 

O alcance das habilidades demandadas aos profissionais de nível superior ao longo de sua 

formação só poderá se concretizar à medida em que os professores planejem suas aulas de 

maneira a propor, acompanhar e avaliar a adoção de atividades que estimulem, desafiem e 

orientem a ação do aluno com/sobre o saber a ser dominado. 

 
Chamliam (2003, p. 61), estudando professores inovadores da USP, conclui que, mais do que 

uma mera disciplina de formação pedagógica na pós-graduação, como a tradicional Metodologia 

do Ensino Superior, o professor universitário necessita, para construir práticas inovadoras, 

redefinir a sua própria concepção de ensino universitário, ou seja, redefinir aquelas convicções 

que, “por sua vez, têm sua raiz em visões de mundo, de sociedade e de educação, que se refletem 

e se traduzem na organização institucional”. A autora considera que tal aprendizado depende 

da valorização da tarefa do ensino pelas universidades, bem como pela oferta de oportunidades 

constantes de reflexão e troca entre pares que, ao longo da carreira, permitiriam avançar sua 

visão de mundo e de docência. 

 
Gariglio e Burnier (2014), ao discutir a questão dos saberes da docência e de sua construção, 

trazem o conceito de epistemologia da prática profissional desenvolvido por Tardif (1999) e 
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Tardif e Lessard (2002), que vem corroborar a afirmativa acima de que é ao longo da carreira que 

o professor constrói sua identidade, sendo em grande medida incorporado às práticas e rotinas 

institucionalizadas. O conceito de epistemologia da prática alerta para a grande relevância da 

cultura institucional, dos habitus de cada instituição que formam seus professores, estimulando 

ou coibindo práticas e convicções. Disso se depreende que as práticas docentes não são fruto 

exclusivo da vontade pessoal de cada docente, nem da formação inicial, quando essa existe, 

mas estão referenciadas na cultura institucional em que o professor se encontra inserido. 

 
Entretanto, a cultura organizacional não é um rolo compressor que se impõe ao docente, ainda 

que possua enorme poder. Outros saberes constituem a visão de mundo e de docência do 

professor e informam seu diálogo com a cultura universitária: os saberes laborais (advindos  

da sua experiência na profissão de origem); os conhecimentos dos conteúdos da disciplina 

(resultantes da formação acadêmica inicial e continuada na área tecnológica); e os conhecimentos 

pedagógicos incorporados na experiência profissional na sala de aula, em espaço de formação 

em serviço ou em cursos de licenciatura, até mesmo sua experiência enquanto aluno. 

É a partir desse conjunto de saberes que os professores universitários definem suas propostas 

e práticas de ensino e ficam, então, bastante evidentes as razões pelas quais Sá et al. (2017) 

encontraram o predomínio quase que absoluto das aulas expositivas (e suas variações) no ensino 

em uma universidade federal. Romper com esse modelo é uma tarefa complexa e urgente. 

Sob vários aspectos, as aulas expositivas demandam menores investimentos: em relação ao 

tamanho do público atingido; em relação ao tempo de preparação e à possibilidade de serem 

reproduzidas ao infinito; em relação ao investimento em capacitação docente; em relação às 

possíveis resistências de alunos (já totalmente habituados a elas); em relação ao “controle” do 

cumprimento dos programas e, ainda, em relação aos simplificadíssimos processos de avaliação 

decorrentes de sua utilização. Dessa forma, é compreensível a resistência e a permanência de 

uma estratégia de ensino reinando quase que absoluta, mesmo sendo tão limitada nos objetivos 

que é capaz de atingir. Além disso, as aulas expositivas também demandam baixa atividade 

mental dos alunos, conforme estabeleceram Poh, Swenson e Piccard (2010) ao medirem a 

atividade mental de estudantes em diferentes situações de vida, ao longo de uma semana. 

 
Entretanto, como vimos anteriormente, a sociedade (organizações sociais, legislações, 

instâncias diversas de poder) e o mercado de trabalho (esferas públicas, privadas e terceiro 

setor) demandam de forma contundente um perfil mais complexo de profissionais de nível 

superior. A partir das pesquisas na área de aprendizagem (Ausubel, Piaget, Vygotsky), 

qualificação profissional (Machado, Burnier, Anastasiou) e didática (Weisz, Anastasiou, Souza 

Lima), as chamadas metodologias ativas (Método de Problemas, Método de Projetos, aulas 

práticas, estágios, participação em atividades da sociedade civil, trabalhos de conclusão de 

curso, entre outros) vêm, mais ou menos lentamente, sendo incorporadas ao cotidiano das 

universidades. Exemplos disso, em diversos países, são: Universidade de McMaster, no Canadá; 

Universidade de Maastricht, na Holanda; Escola de Engenharia da Universidade do Minho; 

Harvard Medical School; Stanford University; Olin College of Engineering, em Massachussets; 
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Worcester Polytechnic Institute; Washington University School of Engineering & Applied 

Science, Civil and Environmental Engineering (CEE) at the University of Illinois; e, no Brasil, 

a Uniamérica, a Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), o Curso de Medicina da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), 

o Curso de Medicina da Universidade Federal do Amapá e o Curso de Fisioterapia do Setor 

Litoral da Universidade Federal do Paraná. 

 
A metodologia da problematização, que envolve uma gama muito variada de técnicas de ensino- 

aprendizagem, dentre elas o chamado Método de Problemas (Problem Based Learning ou PBL), 

surge como alternativa de grande significação para o alcance desse tipo de resultado, uma vez 

que a exploração do conhecimento é feita principalmente pelo aluno, referenciada em problemas 

reais do cotidiano profissional ou ainda em problemas elaborados para fins didáticos, a partir 

da experiência dos docentes/profissionais da área. Esse referencial no contexto globalizante da 

prática (globalizante porque a prática sempre traz desafios complexos, que articulam diferentes 

saberes, disciplinas, órgãos e instituições) exige a reordenação dos currículos e das práticas 

pedagógicas, dado que os conteúdos organizados linear e sequencialmente não têm favorecido 

uma aproximação das problemáticas tais como ocorrem na vida cotidiana. 

 
Nonato et al. (2016, p. 251), ao sistematizar princípios para uma pedagogia das juventudes, 

pois a juventude é diversificada, comportando tribos muito variadas, enumera alguns princípios 

que se mostraram eficientes em experiências concretas de formação de jovens: a atenção às 

interações, à sociabilidade e suas dimensões educativas; a formação como prática da autonomia; 

a pesquisa como princípio educativo, preferencialmente articulada à realidade social que é 

observada, registrada e analisada; a construção de conhecimentos a partir das realidades vividas, 

permitindo a expressão de saberes prévios, experiências e demandas dos educandos, que são 

problematizados, ampliados e sintetizados; o trabalho coletivo como organizador do trabalho 

com jovens, preparando-os para atuar em equipes e enfrentar os diversos desafios envolvidos 

nesse tipo de atuação. 

Weisz (1989), discutindo atividades epistemologicamente produtivas em sala de aula, afirma que 

uma atividade proposta pelo professor tem maior potencial de desafiar os alunos e favorecer a 

construção do conhecimento quando: 1) os alunos precisam colocar tudo o que sabem e pensam 

sobre o conteúdo em torno do qual o professor organizou a tarefa; 2) os alunos têm problemas 

para resolver e decisões a tomar em função do que se propõem a produzir; 3) o conteúdo 

trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, sem se transformar em 

objeto escolar vazio de significado social; 4) a organização da tarefa pelo professor garante a 

máxima circulação de informação possível; e 5) a atividade favorece a explicitação da linha de 

raciocínio de cada aluno para o professor. 

 
Os pressupostos acima, que estão identificados com os processos conhecidos como de 

“construção ativa do conhecimento”, se sustentam pelas demandas das estruturas cognitivas 

dos sujeitos. Destacamos aqui a demanda por desafios, bastante evidenciada na área da 
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pesquisa (questões de pesquisa; objetos ainda pouco explorados; competição entre pares; 

disputa por recursos, etc.), mas pouco valorizada no campo do ensino. As perguntas atendem 

a essa demanda, excitando o cérebro, despertando a curiosidade, engajando verdadeiramente o 

sujeito em seu processo de aprendizagem, bem ao contrário do que acima se evidenciou ocorrer 

durante as aulas expositivas. Não falo aqui de todo tipo de perguntas: há que se desenvolver a 

capacidade de construir perguntas epistemológica e psicologicamente relevantes, adequadas à 

zona de desenvolvimento potencial (ZDP) dos estudantes (VYGOTSKY, 1984). Outra demanda 

importante também abordada acima é aquela por sociabilidade: o caráter eminentemente social, 

compartilhado dos processos de construção do conhecimento. 

 
A partir dessas referências, que de forma alguma esgotam os fundamentos das metodologias 

ativas, percebemos que, se o professor universitário brasileiro raramente tem acesso a qualquer 

formação inicial para o magistério e acessa limitadas oportunidades de formação continuada, 

muito mais reduzidas são as oportunidades de que esse docente se qualifique para atuar de 

forma sistemática, orientada e profissional a partir desse modelo pedagógico ainda muito 

desconhecido e mesmo um tanto assustador. 

 
A responsabilidade das instituições (políticas públicas e universitárias) na formação dos docentes 

de ensino superior é enorme. Já não tem qualquer eficácia e nenhum sentido formar profissionais 

detentores exclusivamente de algum conteúdo (mínimo, como se constata nos ENADEs) em 

um mundo em constante transformação científica, tecnológica, social e profissional. 

 
Por mais óbvio que seja, é fundamental assinalar que a formação inicial ou continuada de 

docentes do ensino superior só terá sentido e eficácia se for construída e vivenciada dentro dos 

mesmos princípios que se pretende que adotem em suas salas de aula. Como afirmam Pimenta 

e Anastasiou (2010, p. 80-81), “ser professor universitário supõe o domínio de seu campo 

específico de conhecimentos. Mas ter o domínio do conhecimento para ensinar supõe mais do 

que uma apropriação enciclopédica”. Sem um referencial vivido, experimentado, dificilmente 

os docentes se arriscarão a serem os primeiros a “inovar”, ainda que se percebam inúmeras     

e belas iniciativas nessa direção. Assim, se pretendemos avançar para além das experiências 

vividas pelos docentes enquanto estudantes e atualizar a metodologia de ensino da mesma forma 

como se atualizam (obrigatoria e constantemente) os conteúdos técnicos, é imprescindível que 

as instituições estabeleçam de forma sistemática processos de formação docente que superem a 

mera transmissão de informações. 

 
Almeida (2011) alerta que o professor da educação superior precisa se constituir como um 

profissional que toma decisões, avalia, seleciona e constrói sua forma de agir e interagir com os 

estudantes em formação, mediando e problematizando o contato com o mundo do conhecimento 

e a realidade social na qual se inserirão como profissionais. Obviamente, ouvir palestras, assistir 

a vídeos, ler textos, mesmo que com mensagens de “inovação” e valorização da atividade do 

aluno, terá pouca eficácia se se pretende alcançar tais patamares e oferecer à sociedade um perfil 
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de egresso condizente com as atuais demandas sociais. Diferentemente disso, resultados mais 

produtivos têm sido alcançados através de momentos de elaboração coletiva de atividades de sala 

de aula e, principalmente, de troca de experiências entre docentes. Quando essas experiências 

são analisadas à luz das teorias didático-pedagógicas que lhes conferem sustentabilidade e 

permanência, elas passam a impactar de maneira muito mais eficiente as práticas e os habitus 

docentes. Isso, com efeito, contribui para a construção, pelos docentes, de visões de educação 

mais complexas e conformes aos novos públicos universitários e aos desafios propostos pelas 

mudanças na sociedade e na produção de bens e serviços. Aqui, sim, podemos pensar em 

instituições que oferecem um verdadeiro diferencial na formação de seus alunos. 

 
Dessa forma, cabe às instituições de ensino superior (diretorias e coordenações de curso) 

definir tempos e espaços remunerados (uma vez que se tratam de ações profissionais) para a 

formação de coletivos de compartilhamento e estudos, sob orientação de colegas, pesquisadores 

ou consultores capacitados a cotejar os desafios e as experiências vividos no seio de cada 

curso/área/instituição com as teorias pedagógicas e as muitas experiências didáticas já relatadas 

na literatura. 

 
 

Referências 

ALMEIDA, Maria Isabel. Pedagogia Universitária e projetos institucionais de formação e 

profissionalização de professores universitários. 2011. 147 f. Tese (Livre-Docência) – Faculdade 

de Educação, Universidade de São Paulo, 2011. 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional da Formação 

Profissional em Saúde – Pró-Saúde: objetivos, implementação e desenvolvimento potencial. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 
CHAMLIAN, Helena Coharik. Docência na universidade: professores inovadores na USP. 

Cadernos de Pesquisa [online], São Paulo, n. 118, p. 41-64, mar. 2003. 

 
CUNHA, Maria Isabel; ZANCHET, Beatriz Maria Boéssio Atrib. A problemática dos professores 

iniciantes: tendência e prática investigativa no espaço universitário. Educação, Porto Alegre, 

v. 33, n. 3, p. 189-197, set./dez. 2010. 

 
DAYRELL, Juarez (Org.). Por uma pedagogia das juventudes: experiências educativas do 

Observatório da Juventude da UFMG. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2016. 

 
GARIGLIO, José Ângelo; BURNIER, Suzana Lanna. Los profesores de educación profesional: 

saberes y prácticas. Cadernos de Pesquisa [online], São Paulo, v.  44, n. 154, p. 934-959,   

dez. 2014. 

 
HADDAD, Ana Estela et al. Pró-Saúde e PET-Saúde: a construção da política brasileira de 

reorientação da formação profissional em saúde. Revista Brasileira de Educação Médica 

[online], 2012, v. 36, n.1, supl.1, p. 03-04. ISSN 0100-5502. 



15 Metodologias Ativas - Experiências de docência na PUC Minas Betim 

 

 

 

 

MURILLO, Paulino Estepa et al. Las necesidades formativas docentes de los profesores 

universitarios. Revista Fuentes, Sevilla, n. 6, 2005. 

 
NONATO, Symaria Poliana et al. Por uma pedagodia das juventudes. In: DAYRELL, Juarez 

(Org.). Por uma pedagogia das juventudes: experiências educativas do Observatório da 

Juventude da UFMG. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2016, p. 249-304. 

 
PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa Graças Camargos. Docência no ensino 

superior. São Paulo: Cortez, 2010. 

 
POH, Ming-Zher., SWENSON, Nicholas C., PICARD, Rosalind 

W. A Wearable Sensor for Unobtrusive, Long-term Assessment of 

Electrodermal      Activity.      IEEE      Transactions       on       Biomedical       Engineering, 

v. 57, n. 5, pp.1243-1252, may 2010. DOI: 10.1109/TBME.2009.2038487 

 
SÁ, Eliane Ferreira de et al. As aulas de graduação em uma universidade pública federal: 

planejamento, estratégias didáticas e engajamento dos estudantes. Revista Brasileira de 

Educação, Rio de Janeiro, v. 22, n. 70, p. 625-650, jul. 2017. 

 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis (RJ): Vozes, 2002. 

 
TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. Le travail enseignant au quotidien: Experience, 

infractions humaines et dilemes professionnels. Bruxelles: DeBoeck, 1999. 

 
VYGOTSKY, Lev Semyonovich. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 

1984. 

 
WEISZ, Telma. Diferenças pedagógicas.  Jornal  da  alfabetizadora,  Porto  Alegre,  Ano  I, 

p. 17-19, fev. 1989. 



16 Metodologias Ativas - Experiências de docência na PUC Minas Betim 

 

 

 

 

2 Experiências docentes no uso da 
Metodologia Ativa 
Experiência 01: 

Construindo a rede... 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fundamentos de Fisioterapia 

Período: 1o
 

Número de alunos: Todos os alunos da turma (não há limite máximo) 

PROFESSOR(A): Sabrina Oliveira Viana Balbi 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Compreender a organização e forma de funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Conceito de saúde, princípios doutrinários e organizativos do SUS, conceitos chaves em 

Atenção Primária à Saúde (APS). 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Inicialmente, em sala de aula, a turma é dividida em dois grupos e voluntariamente, os   

alunos escrevem no quadro palavras-chaves que se relacionam com o conceito de “saúde”. 

Posteriormente, cada grupo é orientado a elaborar o conceito de “saúde” em uma única frase, 

procurando utilizar o maior número de palavras do quadro (entre aquelas escritas pelos 

componentes do seu grupo). O(a) docente ou um representante escreve no quadro o conceito 

elaborado por cada grupo. O Grupo 1 faz uma leitura crítica sobre o conceito elaborado pelo 

Grupo 2, podendo concordar ou não, e apresenta justificativas sobre o porquê do conceito estar 

certo ou errado. Em seguida, o Grupo 2 pode acatar as sugestões ou defender o conceito original 

contra-argumentando. Do mesmo modo, o Grupo 2 lê e discute o conceito do Grupo 1. 

O conceito de SUS é introduzido nessa mesma aula e, em outra aula, após estudo prévio pelos 

alunos, uma dinâmica é realizada para trabalhar os princípios doutrinários e organizativos do 

SUS. A turma é informada de que a sala de aula, limitada pelas quatro paredes, compreende o 

território do município e que cada aluno corresponde a aproximadamente cinco mil pessoas.  

A tarefa é estruturar a rede de serviços de saúde com foco na Atenção Primária. Um voluntário é 

convidado e recebe um objeto qualquer e um rolo de barbante. Ele deverá escolher uma carteira 

(com ou sem aluno) e deverá colocar o objeto sobre a mesma para representar um Centro de 

Saúde (CS). Após atribuir um nome fictício ao CS, ele deve delimitar a área de abrangência desse 

CS com o barbante, pedindo que os alunos pertencentes ao território segurem o barbante. Dessa 

mesma forma, os voluntários são chamados até que todos os alunos pertençam a algum CS. 

Podem também ser nomeados outros serviços na sala, como hospital, centro de especialidades, 

centros de referência e reabilitação, etc. Durante a dinâmica, são feitas perguntas a partir do 
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“arranjo” desenhado pelos alunos, por exemplo: por que determinada população está vinculada 

ao Centro de Saúde X e não Y? Quais características devem ser consideradas ao delimitar a área 

de abrangência de uma Unidade de Saúde e por quê? Por que alguns tipos de serviço existem em 

maior número do que outros? É possível discutir, a partir dessa atividade, os princípios do SUS 

e da Atenção Primária à Saúde, inclusive mudando o arranjo original a partir das discussões e 

reflexões. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade não pontuada. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Houve retorno positivo dos alunos. Grande envolvimento e curiosidade sobre o que estava 

acontecendo. O fato de não ser revelado o desfecho da atividade e dos alunos serem demandados 

a participar ao longo da aula faz com que os mesmos se tornem mais atentos e interessados em 

acompanhar o “movimento” dentro da sala. 
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Experiência 02: 

Ética em Fisioterapia 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fundamentos de Fisioterapia 

Período: 1o
 

Número de alunos: Todos os alunos, divididos em quartetos ou quintetos 

PROFESSOR(A): Sabrina Oliveira Viana Balbi 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Introduzir o conceito de Ética e apresentar o Código de Ética Profissional da Fisioterapia; 

induzir reflexões a partir de situações-problema que podem surgir no cotidiano do fisioterapeuta; 

estimular a comunicação e trabalho em equipe. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Código de Ética Profissional. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

A atividade é desenvolvida em duas aulas. Inicialmente, é abordado com a turma o conceito 

de ética em alguns slides. São elaboradas de seis a sete situações-problema que podem ocorrer 

durante a prática clínica do fisioterapeuta envolvendo questões éticas. As situações são descritas 

e apresentadas, uma de cada vez, em slide separado. Abaixo de cada situação são apresentadas 

três opções de resposta, que representam uma conduta ética, bioética ou não ética. Na primeira 

aula, o professor faz a leitura de cada situação problema e, individualmente, o aluno escreve 

em um papel a resposta que considera mais adequada. O aluno tem em média um minuto para 

pensar sobre cada situação e registrar a resposta. Depois, a turma é dividida em grupos de quatro 

a cinco alunos, é eleito um relator e as situações são reapresentadas no datashow. Os alunos 

devem compartilhar suas respostas nos grupos e tentar chegar a um consenso. Quando não há 

consenso, é orientado ao relator anotar as opções de resposta do grupo. No terceiro momento, 

uma cópia do Código de Ética Profissional é entregue para cada grupo, e reapresentadas as 

situações no datashow. A partir da consulta, o grupo deve anotar a resposta e a sua localização 

no Código de Ética (Ex.: questão 1 – letra B – Capitulo 2, Artigo 34, item III). Os grupos têm 

um tempo maior para discutir e consultar o Código antes de responder. É informado aos alunos 

que o grupo que responder corretamente todas as questões será presenteado na próxima aula. As 

respostas dos grupos são recolhidas e na aula seguinte são discutidos os resultados. Neste ano, 

pela proximidade com a Páscoa, o grupo vencedor foi presenteado com uma caixa de bombom. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade pontuada em três pontos a partir da presença e participação. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Essa atividade superou as expectativas em relação à participação e envolvimento dos alunos. 

A leitura de textos normativos é sempre uma tarefa árdua para os alunos, que relatam “difícil 
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entendimento”. A partir dessa atividade,  foi  percebido  que  o  fato  de  haver  um  vencedor 

e competição entre os grupos e de serem trazidas situações da “vida profissional” deu mais 

motivação para a turma. Sempre é feita essa abordagem e, em todos os semestres, os alunos 

pedem para permanecer em sala após o término da aula para continuar pesquisando no Código. 
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Experiência 03: 

No lugar do outro: uma vivência sobre 

a deficiência 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fundamentos de Fisioterapia 

Período: 1o
 

Número de alunos: Todos os alunos, divididos em duplas ou trios 

PROFESSOR(A): Sabrina Oliveira Viana Balbi 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Vivenciar algum tipo de deficiência durante a realização de tarefas dentro e fora da Universidade; 

introduzir os conceitos de Funcionalidade e Incapacidade Humana; introduzir a abordagem do 

Modelo Biopsicossocial para o entendimento da Funcionalidade e Incapacidade humana. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Modelo Biopsicossocial de Funcionalidade e Incapacidade Humana da Organização Mundial 

de Saúde. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

A atividade é desenvolvida em duas aulas. Inicialmente, conforme o número de alunos da 

turma, vários casos clínicos e a respectiva tarefa a ser desempenhada são elaborados. Duplas 

são formadas e, uma por vez, vão à frente da sala, os alunos sorteiam a situação e fazem a leitura 

em voz alta. Alguns exemplos dessas situações seriam: 

 
• João Carlos, 25 anos, sofreu um acidente automobilístico grave há três anos e perdeu os 

movimentos dos membros inferiores, necessitando utilizar uma cadeira de rodas para 

locomoção. Hoje ele está na PUC cursando Fisioterapia e necessita ir até a biblioteca fazer 

o empréstimo do livro “Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde”. Você deverá fazer o papel de João e depois nos contar a experiência. Obs: trazer o 

resultado da sua pesquisa para a sala. 

 
• Eduarda, 30 anos, há um ano perdeu a visão devido à Retinopatia Diabética. Ela ainda está 

se acostumando com a sua condição e necessita ir até uma lanchonete próxima à entrada 

principal da PUC Betim para comprar um lanche. Depois, na banca de revista, precisa 

comprar um livro de colorir para sua filha. Você deverá se colocar no lugar de Eduarda e 

executar esta tarefa e perceber as dificuldades encontradas. 

 
À medida que as situações são sorteadas e lidas, os alunos são liberados para cumprir a  

tarefa. Um dos alunos se candidata a ser a pessoa com deficiência e o outro, o acompanhante. 

De acordo com a deficiência, o grupo deverá inicialmente se dirigir à Clínica Escola de 

Fisioterapia da PUC para retirar o equipamento de auxílio (cadeira de rodas, muletas ou andador). 
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Quando a turma é grande, metade dos alunos fica na sala aguardando o retorno daqueles que 

saíram primeiro. À medida que as duplas retornam, elas devem passar o caso e a tarefa para 

uma dupla de alunos que ficou na sala. Cada situação é desempenhada no máximo duas vezes. 

Dessa forma, são explorados diferentes tipos de deficiência, como cegueira, plegias, afasia, 

entre outras. São também exploradas tarefas que exigem visita à biblioteca (nesse caso, o aluno 

deve retornar à sala com o livro do empréstimo), consulta ao Centro de Atendimento ao Aluno, 

visita à Academia, Correios, lanchonetes, gráficas, etc. À medida que os alunos retornam à sala, 

devem responder cinco perguntas em grupo que exploram o que foi vivenciado (facilitadores, 

barreiras, percepção, etc.). Outras cinco questões são respondidas individualmente, extraclasse, 

a partir de pesquisas bibliográficas e em documentos oficiais do município de origem para 

conhecimento dos programas e políticas de inclusão à pessoa com deficiência. As questões 

extraclasse exploram ainda conceitos sobre a condição de saúde e deficiência vivenciada, causas 

e prevalência. Na aula seguinte, é realizado um Seminário sobre Funcionalidade e Incapacidade 

Humana a partir da vivência e pesquisas realizadas pelos alunos. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade avaliada em 10 pontos, distribuídos em participação durante a vivência, trabalho 

escrito (entregue no segundo encontro) e participação durante o Seminário. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Atividade positivamente avaliada pelos alunos, sempre incluída no programa da disciplina.  

Os alunos se sentem motivados, retornam mais questionadores e relatam, por exemplo, que 

mudaram a “forma de enxergar e tratar as pessoas com deficiência”. Alguns dizem: “nunca 

poderia ter ideia das dificuldades se não tivesse passado por essa experiência”. O interesse da 

turma pode ser percebido durante a aula quando, após cumprir a tarefa, os alunos perguntam se 

podem mudar os papéis e refazer a atividade. 
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Experiência 04: 

Júri Simulado: 

integrando atitudes e habilidades 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Ética e Deontologia 

Período: 6o
 

Número de alunos: 43 

PROFESSOR(A): Márcia Luciane Drumond das Chagas e Vallone 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Introduzir conceitos deontológicos da Fisioterapia, integrando as resoluções do Conselho Federal 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional às situações reais do mundo do trabalho do Fisioterapeuta; 

problematizar uma situação real e comum nos consultórios e clínicas de Fisioterapia; estimular 

o trabalho em equipe; promover a aproximação com o Conselho Regional de Fisioterapia. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Lei de Estágio (Lei 11788), Resoluções COFFITO 423, 424 (Código de Ética), 431 e 432, bem 

como conceitos relacionados à responsabilidade ético-profissional, código ético-disciplinar e 

responsabilidade civil e penal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Ao considerarmos como ponto de partida o modelo construtivista, entendemos que o processo 

de aprendizagem deve ser construído ativamente e não através da transmissão e memorização. 

Para tal, o processo de aprendizagem deve inquietar, mobilizar, ser significativo e sempre 

começar pela pergunta, o que foi realizado utilizando uma situação-problema: a simulação de 

um processo ético, desde o momento do recebimento da infração pelo Conselho Profissional, 

por meio de denúncia, até a instauração efetiva do processo, o julgamento do Fisioterapeuta e 

sua penalização. 

Inicialmente foi enviada carta-convite endereçada ao Presidente do CREFITO 4, que após 

aceite, designou um conselheiro para apoiar e acompanhar o processo. O Conselheiro agendou 

reunião no Conselho com a Professora para discussão e elaboração conjunta da situação a ser 

apresentada para os estudantes. Em sequência, foi desenvolvida com os estudantes a maneira 

de abordar a situação apresentada (Conivência ao Exercício Ilegal por Estágio Curricular): 

após denúncia formalizada via site do CREFITO 4, a fiscalização prosseguiu até a clínica     

X, onde verificou que um estagiário realizava atendimento a pacientes/clientes utilizando o 

método Pilates sem o devido acompanhamento de um Fisioterapeuta e sem ter seu registro   

de estagiário junto ao CREFITO 4. Os estudantes se apresentaram voluntariamente para os 

respectivos papéis na simulação e se organizaram em grupos para desenvolverem textos e falas. 

O grupo responsável pela Relatoria final foi convidado a visitar o Conselho, sendo recebido 

pelo Presidente e pelo Conselheiro, para conhecerem o local onde os processos éticos são 
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julgados e para acompanharem a apresentação de alguns processos. Foram realizados dois 

ensaios: um antes da atividade, no Laboratório do Curso de Fisioterapia, e outro no dia do 

Júri, no Auditório, com presença do Conselheiro indicado pelo CREFITO, que reorientou     

os estudantes e ajustou as falas e a relatoria final desenvolvida pelo grupo responsável. Os 

estudantes produziram um documento final com a descrição da atividade e com as falas e demais 

instrumentos desenvolvidos. Foram convidados estudantes dos oitavo, nono e décimo períodos, 

bem como estudantes de Fisioterapia da UFMG da disciplina de Ética para participarem como 

ouvintes também do julgamento, recebendo uma cédula na qual poderiam escolher se julgavam 

o Fisioterapeuta culpado ou não – caso optassem por culpá-lo, escolheriam qual a pena que a 

ele seria atribuída. O resultado foi apresentado ao final com discussão ampliada. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

15 pontos, considerando o material teórico com a descrição da atividade, a presença no dia  

da atividade e a participação nos ensaios com a discussão das resoluções e da Lei do Estágio. 

A valorização das atitudes (trabalho em equipe, autonomia, responsabilidade) fez parte da 

avaliação (avaliação formativa) com o uso do feedback, efetuado nos dois encontros citados. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ESTUDANTES: 

Os objetivos foram atingidos, com apropriação do conteúdo e desenvolvimento de competências 

como autonomia, tomada de decisão, respeito e cooperação. Após a atividade, os estudantes se 

aproximaram e houve maior integração entre eles. 
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Experiência 05: 

(Re)significando o 

Diagnóstico Fisioterapêutico 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia 

Período: 3o
 

Número de alunos: 30 

PROFESSOR(A): Márcia Luciane Drumond das Chagas e Vallone 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Introduzir conceitos sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade 

(CIF) e Diagnóstico Fisioterapêutico; estimular a busca ativa; introduzir o uso do Mapa 

Conceitual como ferramenta de aprendizagem; propiciar a aproximação com este marco teórico 

da Profissão. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Conceituação do diagnóstico fisioterapêutico (elementos constitutivos, aplicação nos diferentes 

cenários de prática), modelo conceitual da CIF e conceito ampliado de saúde. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

O ensino por problematização é um importante momento de reflexão e produção coletiva. Não 

é somente chegar e aplicar uma técnica, precisamos estimular a aprendizagem significativa, a 

criticidade, a reflexão e o processo de aprender a aprender. Nessa atividade foi usada a técnica do 

Mapa Conceitual e da Metodologia Ativa de trabalho em pequenos grupos. O Mapa Conceitual 

consiste em representações gráficas que indicam relações entre palavras e conceitos, desde 

aqueles mais abrangentes até os menos inclusivos. Essa atividade foi desenvolvida em três 

momentos: no primeiro, os estudantes foram estimulados a buscarem, junto a professores, outros 

estudantes do Curso e profissionais da Fisioterapia, diagnósticos fisioterapêuticos e os levarem 

para a aula. Deveriam escrever em tarjetas de cor rosa o diagnóstico e colar na parede. Eles 

discriminariam os diagnósticos fisioterapêuticos e clínicos/médicos, construindo duas colunas de 

diagnósticos. Foi observado como os estudantes não chegavam a um consenso, sendo necessário 

gerar uma terceira coluna com as tarjetas que não foram classificadas “consensualmente”. Foi 

problematizado o que os diferenciava conceitualmente através do desenvolvimento de ideias 

que caracterizassem um diagnóstico fisioterapêutico, registrado no quadro por um estudante. 

Os termos mais comuns foram organizados e categorizados e, novamente, as tarjetas dentro das 

categorias foram reorganizadas. 

No segundo momento, em outra aula, foi entregue um texto pequeno, abordando definição de 

diagnóstico fisioterapêutico, organizado a partir de uma oficina da ABENFISIO (Associação 
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Brasileira de Ensino em Fisioterapia)1. A turma deveria se organizar em grupos, definindo os 

papéis de relator, um gestor do tempo e um coordenador e teriam 20 minutos para, após leitura 

do texto com os conceitos de diagnóstico e de CIF, reorganizar as tarjetas da última aula. Houve 

a socialização da produção de cada grupo com a turma e então, definição de somente duas 

colunas (Refletir - socializar/compartilhar - problematizar - registrar/agir). Em um terceiro 

momento, os estudantes subdividiram esses diagnósticos, reclassificando-os de acordo com  

os componentes da CIF. Como resultado, foi construído um Mapa Conceitual do diagnóstico 

fisioterapêutico. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Foi designado um ponto para o estudante que trouxesse um diagnóstico; foram distribuídos 

cinco pontos para os estudantes por meio de uma atividade em grupo para a classificação de um 

caso clínico na CIF e a construção de um diagnóstico fisioterapêutico, após finalização. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ESTUDANTES: 

A atividade foi avaliada como muito interessante e estimulante pelos estudantes. Foi usado    

o critério de avaliação do “que bom... que pena... que tal?”, possibilitando aos estudantes a 

avaliação dos pontos positivos da atividade, do que poderia ser modificado/acrescido para 

melhorar a atividade, e o que poderia ter sido diferente. Pela professora, foi percebida a 

necessidade de trabalhar o mapa conceitual e o conceito ampliado de saúde. Os estudantes 

menos participativos se tornaram mais ativos no processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Oficina intitulada “Diagnóstico Cinético-funcional: Compartilhando experiências e estruturando”, coordenada 

pelos docentes Francimar Ferrari, Mauro Félix, Tânia Fleig, Marlene Izidro, ocorrida em setembro de 2015, em São 

Paulo, no XXV Fórum Nacional de Ensino em Fisioterapia / II Congresso Brasileiro de Educação em Fisioterapia. 
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Experiência 06: 

O raciocínio ético no cotidiano do 

Fisioterapeuta 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Ética e Deontologia 

Período: 6o
 

Número de alunos: 43 

PROFESSOR(A): Márcia Luciane Drumond das Chagas e Vallone 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Introduzir conceitos deontológicos da Fisioterapia, relativos ao Código de Ética; problematizar 

sobre conflitos éticos presentes na prática clínica da Fisioterapia; estimular o trabalho em equipe. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Resolução COFFITO 424 (Código de Ética), relação terapeuta-paciente. 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Foi utilizada a Metodologia Snowball para aplicação e avaliação da atividade. Snowball é 

uma técnica advinda da pesquisa, como técnica de amostragem, muito utilizada em estudos 

migratórios. Foi adaptada como técnica de Metodologia Ativa para estimular a aprendizagem 

significativa em pequenos grupos, pares ou grandes grupos. Snowball permite que os 

participantes, ao construírem perguntas, pensem sobre as suas próprias respostas e, ao ouvir   

a reflexão dos demais, possam aprofundar e se apropriar de conteúdos acadêmicos, situações- 

problema, etc. 

A turma foi dividida em grupos pelo professor aleatoriamente, com divisão de papéis dentro do 

grupo (relator, coordenador e gestor do tempo). Dentro de 30 minutos, o grupo iria ler o Código 

de Ética e teria mais 5 minutos para a construção de uma situação-problema, na qual pudesse 

ser caracterizado um erro de responsabilidade ético profissional do Fisioterapeuta. Cada relator 

deveria apresentar a situação criada pelo grupo para ser avaliada e respondida por outro grupo 

definido previamente pelo professor. Após tentativa de “solução” da questão pelo outro grupo, 

os demais estudantes poderiam também propor condutas adequadas ao Profissional. Assim, 

todos os grupos apresentariam situações-problema e responderiam outras formuladas por outros 

grupos, na tentativa de abordar o conteúdo daquela Resolução. Dessa forma os estudantes 

aprendem tanto ao elaborar a pergunta, quanto ao respondê-la e entendem como é importante 

contextualizar e analisar uma situação, considerando diferentes e complementares olhares. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Foram designados cinco pontos para a atividade, pontuando a construção da “pergunta”, a 

proposição da atitude do Profissional e a participação. A partir das diferentes posições propostas, 

o grupo conseguia apreender o conteúdo da resolução, exercitar sua empatia e raciocínio ético. 
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A avaliação foi feita pelo estudante, intra-grupos e intergrupos com o uso do feedback positivo, 

propositivo e assertivo. Foi considerado na avaliação o trabalho coletivo, as competências de 

comunicação, leitura e interpretação, de crítica e relacionamento interpessoal. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ESTUDANTES: 

O estudo de Leis e resoluções não é um exercício comum na formação do Fisioterapeuta, o que 

faz com que os estudantes tenham certa resistência a esse conteúdo da disciplina. O Código  

de Ética vem sempre sendo abordado desde o 1º período do Curso, a ideia de retornar a ele e 

aplicá-lo à realidade oferece uma importante chance do estudante verificar o seu aprendizado 

e ampliar sua reflexão e entendimento sobre o tema, aproximando-o da realidade profissional. 
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Experiência 07: 

Grupo de Discussão compartilhado: 

buscando a integração de conteúdos 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Estágio Supervisionado nas Disfunções Neurológicas e 

Estágio Supervisionado nas Disfunções Ortopédicas 

Período: 8o
 

Número de alunos: 16 

PROFESSOR(A): Márcia Luciane Drumond das Chagas e Vallone 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Nivelar conceitos utilizados nos dois estágios, porém com marcos teóricos diferentes 

relacionados à força muscular, bem como métodos de avaliação e tratamento; estimular a busca 

ativa dos conceitos; introduzir o uso do Mapa Conceitual como ferramenta de aprendizagem. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Força Muscular - conceitos relacionados, métodos de avaliação e estratégias de tratamento. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Foi usada a metodologia do Mapa Conceitual e metodologia ativa para trabalho em pequenos 

grupos. O objetivo era experienciar a criação de um Mapa Conceitual que envolvesse diversos 

conceitos ligados à Força Muscular, estimulando a leitura, a interpretação, o raciocínio, bem 

como o relacionamento interpessoal. Os estudantes foram estimulados a buscar referências na 

literatura sobre a temática da força muscular (os conceitos foram selecionados previamente pelas 

duas professoras). Assim, em um Grupo de Discussão (GD) compartilhado, fomos registrando 

nas tarjetas rosas os conceitos, nas amarelas, os métodos de avaliação e nas azuis, as estratégias 

de tratamento. Iniciou-se então a discussão sobre os conceitos e suas relações e, após grande 

discussão e nivelamento, desenvolvemos um conceito “nosso”, que incluísse os conceitos 

aceitos pela maioria. Em um segundo momento, foi construído o Mapa Conceitual. E, por fim, 

em um terceiro momento, o material foi guardado com o objetivo de ser compilado, revisado e 

gerar uma apostila. (Infelizmente essa última etapa do processo ainda não foi realizada). 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Essa foi uma das atividades desenvolvidas nos grupos de discussão do estágio. Durante todo o 

semestre letivo, são distribuídos 10 pontos para todos os GDs e esta atividade foi considerada 

dentro dessa divisão. Considerou-se a participação individual, a conceituação teórica, a 

capacidade de argumentação, discussão e problematização. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ESTUDANTES: 

Essa atividade é um momento importante do Estágio, no qual o estudante aprende que o conceito 

de Força Muscular precisa estar claro, pois é um constructo fundamental na prática clínica 
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do Fisioterapeuta e que se aplica nos dois estágios envolvidos. Ao término, a experiência foi 

avaliada como interessante e estimulante, porém não finalizamos o Mapa e nem alinhamos todos 

os conceitos. Como o tempo foi insuficiente para completá-lo, o exercício teve continuidade 

em outro dia. Foi um importante instrumento de desenvolvimento de atitudes de respeito entre 

os estudantes, que tiveram que aprender a administrar as diferenças, bem como aprenderam    

a argumentar para defender pontos de vista. Em uma pedagogia participativa, o papel do 

estudante é implicar-se, participar de um esforço coletivo para elaborar um projeto e construir, 

na mesma ocasião, novas competências. Como afirmado por Perrenoud (1999, p.65), ele tem 

direito a ensaios e erros e é convidado a expor suas dúvidas, a explicar seus raciocínios, a tomar 

consciência de suas maneiras de aprender, de memorizar e de se comunicar2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PERRENOUD, Philippe. Avaliação da excelência à regulação das aprendizagens: entre duas lógicas. Porto 
Alegre: Artmed, 1999. 
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Experiência 08: 

Ampliando o olhar sobre 

a condição de saúde 
 

Curso: Enfermagem 

Disciplina(s): Educação para a Qualidade de Vida 

Período: 5o
 

Número de alunos: 35 

PROFESSOR(A): Márcia Colamarco Ferreira Resende 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Refletir sobre a evolução do conceito de saúde e sua aplicação, ou implicação, para a atuação 

do profissional de saúde; aprimorar a capacidade de trabalhar em equipe. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Conceito de saúde. Novos Paradigmas na área da saúde (CIF). 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Na primeira aula, as carteiras da sala foram colocadas em roda e, no centro, no chão, foram 

espalhadas diversas imagens. Os alunos foram convidados a olhar todas as imagens por um 

tempo e em seguida deveriam escolher uma ou duas delas. Em duplas, cada aluno deveria     

se apresentar para o colega por meio da imagem que havia escolhido. Após as apresentações 

individuais, os alunos deveriam trocar as figuras e apresentar o seu respectivo colega para toda 

a turma, da mesma maneira que ele se apresentou. A discussão teve como diretriz algumas 

perguntas: vocês acham que a figura que vocês pegaram tem influência na sua condição de saúde? 

Boa ou Ruim? Apesar de vocês conviverem juntos há alguns anos, vocês se surpreenderam com 

a fala de algum dos seus colegas? Se sim, você mudaria alguma coisa na sua relação com ele 

por causa disso? Agora pense nos seus pacientes, será que você também mudaria a forma de 

tratá-los, mudaria a sua conduta terapêutica se ouvisse um pouco mais sobre outros aspectos 

da vida deles (para além dos aspectos da doença)? Diante dessa inquietação, os alunos foram 

convidados a, juntos, definir “saúde”. A cada novo conceito que foi sendo dito pelo grupo, a 

professora foi colocando no quadro as principais ideias (“brainstorm”) até que foi definido que 

“saúde é uma condição de harmonia ou equilíbrio do sujeito com o meio”. 

 
Na segunda aula, os alunos, que já deveriam ter feito a leitura prévia do artigo “Ações 

ecossistêmicas e gerontotecnológicas no cuidado de enfermagem complexo ao idoso 

estomizado”3 , foram convidados a fazer o seguinte exercício: no quadro, foram colocados alguns 

domínios do novo paradigma em saúde discutido na aula anterior – condição de saúde, função, 

estruturas, atividades, participação social, fatores ambientais e fatores pessoais. Os alunos 

3 BARROS, Edaiane Joana Lima et al. Ações ecossistêmicas e gerontotecnológicas no cuidado de enfermagem 

complexo ao idoso estomizado. Revista Brasileira de Enfermagem [online], 2014, vol. 67, n. 1, p. 91-96. 
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deveriam, então, buscar informações na avaliação dos idosos, classificar cada característica em 

um dos domínios discutidos e tentar fazer a inter-relação entre eles. 

 
Na terceira aula, os alunos tiveram aula expositiva sobre a abordagem biopsicossocial, que 

incorpora os componentes de saúde nos níveis corporal e social, e sobre a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

Na quarta aula, os alunos foram divididos em grupos e cada grupo recebeu somente parte/pedaço 

de um texto4 que discute o conceito de promoção da saúde e as Conferências Internacionais. 

Após leitura e discussão, os alunos deveriam desmanchar os grupos originais para formar novos 

grupos, de maneira que cada nova formação tivesse no mínimo um representante de cada grupo 

original. Assim, todos os novos grupos teriam o texto inteiro. Cada aluno deveria explicar 

para os outros componentes a parte do texto que tinha em mãos. Após a discussão, esse novo 

grupo deveria produzir um texto resumindo os principais pontos discutidos. No final dessa 

aula, cada grupo ficou responsável por encontrar, estudar e apresentar na aula seguinte um 

artigo que retratasse uma experiência baseada em um dos cinco pilares da promoção da saúde: 

Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; Criação de ambientes favoráveis 

à saúde; Reforço da ação comunitária; Desenvolvimento de habilidades pessoais; Reorientação 

do sistema de saúde. 

Na quinta aula, houve uma apresentação e discussão dos artigos que cada grupo encontrou.  

Na sexta e última aula, os alunos tiveram uma prova. Os alunos foram distribuídos nas carteiras 

de maneira que cada fileira tivesse cinco alunos. Foi, então, entregue uma folha em branco para 

o primeiro da fila. Esse aluno foi orientado a escrever uma frase sobre o conteúdo abordado na 

disciplina. A frase não deveria ser uma opinião, mas, sim, um conteúdo teórico. Após escrever 

a sua frase, o aluno dobrava a folha para ocultar o que tinha escrito e passava para o colega de 

trás, que realizou o mesmo procedimento. Assim se fez sucessivamente até que a folha chegasse 

ao último da fila. Nesse momento, cada fileira se tornou um grupo de trabalho. Os cinco alunos 

se reuniram e receberam mais quatro folhas em branco. Nessas folhas eles deveriam fazer um 

resumo de toda a matéria estudada utilizando, obrigatoriamente, as cinco frases escritas por 

eles, na íntegra, ao longo do texto. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

A apresentação e discussão do artigo valeram três pontos. A prova valeu 15 pontos. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Da perspectiva do professor, as discussões foram ricas e os alunos puderam participar ativamente 

das reflexões sobre conceitos e suas aplicações. Da perspectiva dos alunos, a aula favoreceu a 

reflexão e o pensamento crítico. 

 

 

 

 

 

4 Lopes Maria do Socorro Vieira, Saraiva Klívia Regina de Oliveira, Fernandes Ana Fátima Carvalho, Ximenes 

Lorena Barbosa. Análise do conceito de Promoção da Saúde. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, vol. 19, 

n. 3, p. 461-468, jul./set. 2010. 



32 Metodologias Ativas - Experiências de docência na PUC Minas Betim 

 

 

 

 

Experiência 09: 

Prevenção e promoção 

da saúde do trabalhador 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Ergonomia e Saúde do Trabalhador 

Período: 7o
 

Número de alunos: 40 

PROFESSOR(A): Márcia Colamarco Ferreira Resende 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Proporcionar a integração entre teoria e prática; capacitar o aluno a desenvolver uma escuta 

qualificada dos diversos atores expostos ou envolvidos na situação de risco, observar e mensurar 

a situação, para, somente depois, intervir; proporcionar a vivência dos alunos de fisioterapia 

dentro do ambiente empresarial. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Análise Ergonômica do Trabalho (AET), e fatores de risco para a saúde do trabalhador 

(reconhecimento, avaliação e intervenção). 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Os alunos foram divididos em grupos de até quatro integrantes. Cada grupo ficou responsável 

por identificar, na proximidade da sua residência ou nas proximidades da Universidade, uma 

microempresa para participar da atividade da disciplina. Os alunos foram orientados a conversar 

com o responsável do estabelecimento, explicar a atividade e negociar a sua entrada. A partir 

disso, a AET foi realizada ao longo de dois meses. A cada 15 dias, os alunos tinham reuniões 

com a professora responsável pela disciplina para a orientação e discussão das ações. Nesse 

momento, os alunos traziam as falas dos trabalhadores, as observações realizadas, discutiam   

a relação com a teoria, apresentavam o resultado de medições e questionários e debatiam o 

diagnóstico final e a proposta de ação. Com o diagnóstico em mãos, trabalhadores e alunos 

discutiam as ações preventivas e/ou intervencionistas para melhorar as condições de trabalho 

e a produtividade da empresa. Após essa discussão, os alunos elaboraram uma cartilha com  

as principais sugestões de melhoria e a entregaram para a empresa. A prática de extensão de 

cada grupo foi sistematizada em formato de artigo. O formato deveria ser o mesmo exigido 

pelo Congresso Brasileiro de Fisioterapia do Trabalho (2015). O objetivo foi fazer com que os 

alunos conseguissem problematizar, teorizar, discutir e tornar público o que aprenderam. Dos 

nove grupos orientados, seis enviaram seus artigos para o Congresso e três foram aprovados. 

O último dia de aula prática foi um grande evento para os empresários e trabalhadores que 

participaram da prática de extensão. Todos foram convidados para participarem do “I Círculo 

de Palestras em Fisioterapia do Trabalho”, realizado pelos alunos da disciplina a partir dos 

estudos. Foram realizadas seis palestras abertas para o público em geral, com transmissão ao 

vivo pela internet. Nos dois dias de evento, participaram cerca de 220 pessoas. 
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COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

A prática de extensão valia 20 pontos no total, sendo quatro pontos para os dias de orientação, 

quatro pontos para a cartilha, seis pontos para o artigo final e seis pontos para a palestra. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Da perspectiva dos alunos, foi positiva. No início, sentiram-se inseguros por terem que ir        

a um ambiente pouco familiar para o profissional da saúde e ainda sem a presença de um 

professor . Mas, com o tempo, eles foram se “empoderando” e relataram boas discussões com 

os trabalhadores. Da perspectiva do professor, também foi positiva, pois alcançou os objetivos 

propostos para a atividade. Foi gratificante ver o crescimento e o envolvimento dos alunos, bem 

como das empresas. 
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Experiência 10: 

O julgamento da Ginástica Laboral 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Ergonomia e Saúde do Trabalhador 

Período: 7o
 

Número de alunos: 40 

PROFESSOR(A): Márcia Colamarco Ferreira Resende 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Proporcionar a integração entre teoria e prática; discutir a eficácia da Ginástica Laboral; capacitar 

o aluno a debater e argumentar baseado em evidências científicas; promover o trabalho em 

equipe. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

A ginástica laboral (GL). 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

A prática descrita a seguir foi desenvolvida no primeiro semestre de 2016 e é conhecida como 

“O Julgamento da Ginástica Laboral”: foi apresentado para a turma um texto com uma proposta 

de trabalho de um fisioterapeuta para uma empresa. Nela, o fisioterapeuta apresentava a GL, 

os objetivos que pretendia alcançar tanto para a empresa, quanto para os trabalhadores, sua 

forma de trabalho e o valor do contrato. Os alunos foram, então, divididos em dois grupos:     

o Grupo 1 deveria defender a proposta apresentada e o Grupo 2 deveria acusá-la. Os alunos 

tiveram 20 dias para estudar e se preparar para o julgamento. Toda a argumentação deveria ser 

baseada em textos científicos e de alta evidência, preferencialmente. Também foi permitido 

trazer os textos para o momento do debate. No dia do julgamento, cada grupo se posicionou 

em um lado da sala e a professora responsável assumiu o papel do “Juiz” (a professora alugou 

uma fantasia completa de juiz – beca, peruca e martelo, e vestiu momentos antes da atividade 

iniciar). Munida de sua autoridade de “Juíza” e utilizando a lista de chamada, foi chamando hora 

um aluno da defesa para apresentar sua argumentação sobre determinado aspecto da proposta, 

hora um aluno da acusação para fazer o contraponto. Assim, todos os alunos foram chamados 

para argumentar e debater, tendo um tempo máximo de cinco minutos. Além disso, eles também 

foram orientados a sempre citar no mínimo um texto que embasasse sua argumentação. Para 

avaliar o desempenho dos estudantes, foram convidadas duas fisioterapeutas que trabalham 

em empresas para serem o “Júri” da atividade. Cabia a elas avaliar quem argumentou melhor e 

quem trouxe as informações mais atuais, além de definir quem teria vencido o debate. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

A atividade valeu cinco pontos. Ao ser chamado pela professora/ juíza para fazer sua colocação, 

o aluno era avaliado pela sua capacidade de argumentação e embasamento teórico. Ao final do 

julgamento, após o Júri dar o veredito, o grupo vencedor ganhou bolo de chocolate, feito pela 

professora. 
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PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Da perspectiva dos alunos, foi positiva. Eles se sentiram motivados pelo desafio e mantiveram 

sigilo com relação aos textos que iam encontrando. No final, todos relataram que gostaram 

muito da experiência! Da perspectiva da professora, também foi positiva: conseguiu alcançar 

os objetivos propostos para a atividade e considerou ter sido gratificante ver o crescimento     

e o envolvimento dos alunos. Também foi satisfatório ver que profissionais atuantes na área 

reconheceram que a GL ainda precisa de muita pesquisa e elogiaram a forma como os alunos 

estão sendo preparados para encarar os desafios da Saúde do Trabalhador. 
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Experiência 11: 

Fisiogame 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Cinesioterapia e Saúde da Criança 

Período(s): 2o e 7o
 

Número de alunos: Todos os alunos da turma (não há limite máximo) 

PROFESSOR(A): Patrícia Lemos Bueno Fontes 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Fixar o conteúdo; promover maior entrosamento entre os alunos; estimular o interesse e 

motivação. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Conteúdo da disciplina ministrado até o momento. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

A atividade consistiu em um “jogo de perguntas e respostas” (Fisiogame, Cinesiogame, 

Pediatricgame). O professor deve preparar, com antecedência, no PowerPoint, aproximadamente 

40 perguntas e respostas sobre o conteúdo da disciplina (pergunta no primeiro slide e resposta 

no slide seguinte). Para aplicação dessa experiência, é também necessário um datashow, um 

cronômetro e, se possível, um prêmio para o grupo vencedor (por exemplo, um pacote de bala 

ou de bombons). Inicialmente, a turma é dividida voluntariamente em dois grupos.  Metade  

da turma deve ficar do “lado direito” e a outra metade do “lado esquerdo”, todos na parte de 

trás da sala. Posteriormente, o professor deve explicar a atividade: trata-se de um “jogo de 

perguntas e respostas”, sem consulta, entre os dois lados da sala. Para iniciar o jogo, um aluno 

deve ser escolhido. Esse aluno deve se levantar e ficar na frente da sala. Em seguida, o professor 

apresenta a primeira pergunta no datashow. O aluno tem um tempo de 50 segundos para começar 

a responder , sem consultar ou discutir com o seu grupo (o tempo deve ser cronometrado). 

Enquanto esse aluno pensa na resposta, cada grupo, separadamente, pode discutir entre si. No 

caso de resposta incorreta, a pergunta será passada para o outro grupo (passa a vez), que terá a 

chance de responder . O aluno deve responder em voz alta, de forma bem clara. Em seguida,  

o professor deve falar se a resposta está correta ou incorreta. Se a resposta estiver correta, o 

“lado” em que o aluno faz parte ganha um ponto. Se estiver incorreta, o professor simplesmente 

comunica o erro e marca um ponto para o outro “lado”. Para continuar, o aluno que terminou 

de responder deverá sempre escolher um colega do outro grupo para vir à frente responder 

uma nova pergunta (caso a resposta tenha sido correta) ou a mesma pergunta (caso a resposta 

tenha sido incorreta). O aluno que termina de responder deve se sentar na parte da frente, do 

seu “lado” da sala, para não ser escolhido novamente. Depois que todos do grupo responderem, 

os alunos que já responderam podem ser escolhidos novamente. Se uma pergunta passar pelos 

dois grupos sem resposta correta, o professor deve, então, responder e explicar o conteúdo 

referente. 
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COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade não pontuada. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Retorno positivo dos alunos (relatos como: divertido, forma legal de aprender). Como ficam 

motivados a vencer o “jogo”, observa-se um grande empenho dos alunos em lembrar e discutir 

o conteúdo. 
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Experiência 12: 

Colcha de retalhos: tecendo saberes 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia na Atenção Primária 

Período: 6o
 

Número de alunos: 42 

PROFESSOR(A): Jacqueline do Carmo Reis 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Construir uma colcha de retalhos confeccionada pelas mãos dos alunos, compartilhando o 

conhecimento adquirido em sala de aula para formar uma visão geral do papel do Fisioterapeuta 

na Atenção Primária à Saúde (APS) através de uma atividade transdisciplinar. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

O papel do Fisioterapeuta na APS visando o cuidado integral aos usuários, famílias e comunidade. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Cada aluno recebeu da professora dois pedaços de tecidos de cores variadas nos quais deveria 

bordar desenhos ou frases que representassem o papel do Fisioterapeuta na Atenção Primária à 

Saúde, embasados nas Leis que regulamentam o SUS e nos princípios que regem a organização 

e o modelo proposto pelo Ministério para a APS. Os alunos tiveram 15 dias para bordar o tecido 

e, em sala de aula, cada aluno apresentou seus retalhos para a turma e justificou seu bordado 

com base na teoria estudada. Os retalhos foram costurados formando, de pedaço em pedaço, 

uma visão geral da Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde construída por várias mãos e 

saberes. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

A atividade foi pontuada em 10 pontos, considerando o trabalho manual, a apresentação do 

aluno em sala de aula, o conteúdo e a justificativa embasada na teoria. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Através dos bordados apresentados, os alunos conseguiram mostrar uma visão integral do 

processo saúde/doença, no qual os usuários representados foram vistos como ser bio/psico/ 

social, sendo atribuída à saúde uma visão abrangente, com multiplicidade de determinantes e 

condicionantes. Foi possível observar o entendimento da APS como coordenadora do cuidado, 

tendo a Estratégia de Saúde da Família como modelo orientador da assistência e o Fisioterapeuta, 

através do NASF, cumprindo seu papel de promover a saúde, prevenir doenças e reabilitar, tanto 

através do atendimento individual, quanto coletivo e domiciliar. O trabalho favoreceu um maior 

interesse dos alunos pela disciplina, além de estimular a criatividade e instigar a curiosidade 

sobre o tema. 
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Experiência 13: 

Ilhas da Flores: uma reflexão sobre 

o processo saúde-doença 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia na Atenção Primária 

Período: 6o
 

Número de alunos: 42 

PROFESSOR(A): Jacqueline do Carmo Reis 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Abordar o tema “condicionantes e determinantes do processo saúde/doença”, discutindo a 

questão do lixo na sociedade contemporânea, a má distribuição e o desperdício de alimentos e 

a desigualdade social favorecendo o adoecimento da população. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Modelo explicativo dos condicionantes e determinantes do processo saúde/doença. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

A atividade consistiu na reprodução do curta “Ilha das Flores” em sala de aula e, logo após,    

a turma foi dividida em pequenos grupos para um debate, que foi norteado pelos seguintes 

questionamentos: 1) Qual a correlação entre o filme Ilha das Flores e o papel do Estado na Saúde 

da população? 2) Faça uma reflexão do processo saúde-doença a partir da situação mostrada no 

filme. 3) “O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores depois dos porcos na prioridade 

de escolha de alimentos é o fato de não terem dinheiro nem dono”. Reflita: Como, enquanto 

profissionais de saúde, podemos enfrentar esta situação mostrada no filme? 4) Qual cena do 

filme mais impactou o grupo? Por quê? 

Após 30 minutos para o debate nos grupos, foi formada uma roda para o compartilhamento das 

ideias. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

A atividade não foi pontuada. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

A atividade proporcionou um rico debate sobre a situação de vulnerabilidade social e os 

determinantes sociais de saúde, dialogando com conceitos da saúde coletiva. Além disso, 

possibilitou a problematização de questões comuns ao dia a dia do Fisioterapeuta na unidade 

básica de saúde relacionadas à pobreza como determinante do processo saúde/doença da 

população. 
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Experiência 14: 

Humanização em cena 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia na Atenção Primária 

Período: 6o
 

Número de alunos: 49 

PROFESSOR(A): Jacqueline do Carmo Reis 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Discutir o tema da Humanização em Saúde. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

A humanização da assistência à saúde na atenção primária e o relacionamento entre profissionais 

e usuários orientado por padrões de humanização (HumanizaSUS). 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

A turma foi dividida em grupos e foi dado um tempo para os integrantes exporem situações que 

eles ou algum parente vivenciaram nos serviços de saúde em que houve falta de humanização 

no cuidado. Foram instigadas a falar dos sentimentos vivenciados e de suas reações frente à 

situação vivida. Logo após, o grupo deveria escolher uma situação e utilizando a técnica do 

Teatro Imagem, do método “Teatro do Oprimido”, usar linguagens não verbais para transformar 

o problema e sentimentos vivenciados no atendimento desumano em imagens concretas. Os 

alunos montavam uma cena congelada e, a partir da leitura da linguagem corporal, o restante da 

turma deveria buscar a compreensão dos fatos e sentimentos representados na imagem. Após 

a turma tentar desvendar a realidade vivenciada na cena, o grupo buscaria expor o que eles 

tentaram mostrar, possibilitando o debate sobre uma situação real da falta de humanização na 

assistência à saúde. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade não pontuada. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

A atividade cumpriu a finalidade de envolver os alunos no debate dos problemas vivenciados 

pelos usuários decorrentes da falta de humanização e do cuidado na assistência à saúde. Trazendo 

situações reais vivenciadas por eles, foi possível levantar questões sobre a humanização que 

emergem do senso comum e trabalhar o tema de uma forma não teórica, estabelecendo uma 

comunicação ativa e propositiva sobre o tema entre os alunos. A possibilidade de representar 

seus pensamentos e conhecimentos sobre o tema teve um retorno positivo da turma. 
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Experiência 15: 

Sarau da saúde 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia na Atenção Primária 

Período: 6o
 

Número de alunos: 49 

PROFESSOR(A): Jacqueline do Carmo Reis 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Propor a integração de todo o conteúdo trabalhado, enfatizando a compreensão e a reconstrução 

do conhecimento sobre a saúde nos diversos ciclos de vida, utilizando de estratégias pedagógicas 

que mobilizem as dimensões cognitiva, social e afetiva dos alunos. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

O papel da Fisioterapia na Atenção Primária nos diversos ciclos de vida e nos principais agravos 

abordados, sendo eles: Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde do 

Homem, Saúde do Idoso, Hipertensão, Diabetes e Hanseníase. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Os alunos foram divididos em grupos conforme temas elencados no objetivo acima e cada 

grupo deveria escrever um Cordel, obedecendo a todas as normas sobre esse tipo de escrita (foi 

usada parte de uma aula para apresentar para eles a Literatura de Cordel). Foram passados para 

o grupo alguns termos norteadores relacionados ao conteúdo trabalhado sobre o tema do grupo 

e que deveriam ser utilizados para a construção do cordel. O grupo teria que entregar o cordel 

no formato de livreto e apresentá-lo para a turma e comunidade externa convidada utilizando 

de meios artísticos (música, dança, teatro, etc.). Esta atividade recebeu o nome de “Sarau da 

Saúde” e entra como uma prática extensionista da disciplina. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Conteúdo teórico: quatro pontos; livreto do Cordel: três pontos; apresentação no Sarau: 

três pontos. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Ao integrar diferentes tecnologias à prática pedagógica, foi possível instigar diversas áreas do 

saber, além de tornar o aluno sujeito ativo e estimulado para a aprendizagem. Foi possível manter 

e avaliar a coerência conceitual dos temas abordados, tendo os alunos como protagonistas de 

seu aprendizado. Os alunos se envolveram e relataram a alegria e a satisfação em participar da 

atividade. 
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Experiência 16: 

Olhares sobre o viver do outro 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Atenção Primária 

Período: 10o
 

Número de alunos: 6 

PROFESSOR(AS): Jacqueline do Carmo Reis, Márcia Colamarco Ferreira Resende e 

Sabrina Oliviera Viana Balbi 

 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Propiciar ao aluno um processo de ensino-aprendizagem problematizador, estabelecendo a 

relação entre a teoria da saúde coletiva e as experiências vivenciadas nas visitas domiciliares 

realizadas no estágio na Atenção Primária à Saúde, incentivando a reflexão sobre as questões 

que influenciam o processo saúde/doença dos indivíduos e suas famílias. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

A competência e a visão ampliada para realizar o “registro completo e preciso das observações 

dos fatos concretos, acontecimentos, relações verificadas, experiências pessoais do aluno, suas 

reflexões e comentários”5 sobre os fatores biopsicossociais encontrados durante as visitas 

domiciliares. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Durante o mês de fevereiro, foi escolhido um paciente/família que foi acompanhado pelo aluno, 

em seu domicílio, até a primeira quinzena de maio. Foram realizadas, no mínimo, cinco visitas 

in loco e foi feita a descrição de tudo que foi observado em cada visita (levantamento dos 

dados do cotidiano, impressões, observações subjetivas e objetivas de todos os determinantes 

e condicionantes de saúde presentes, suas emoções e sentimentos durante as visitas, além de 

fazer uma autorreflexão acerca da situação-problema encontrada). Após a segunda visita, foi 

elaborada uma pergunta objetiva sobre uma situação positiva ou negativa identificada. Os 

alunos tiveram que pensar nas hipóteses para a resposta de sua pergunta e pesquisar nos bancos 

de dados referências bibliográficas disponíveis sobre o tema (mínimo duas). 

Para elaboração do diário de campo, os alunos tiveram que fazer a capa com dados do aluno. 

Também tiveram que escrever uma autobiografia se apresentando (“conte um pouco sobre 

você e como chegou até o curso de Fisioterapia”), com o tamanho de uma lauda, descrever 

cada dia de visita (colocar o dia e horário), devendo sempre fazer isso no mesmo dia para não 

esquecer nenhum detalhe observado. Poderiam utilizar charges, poesias, letras de músicas, etc. 

para ilustrar as situações encontradas/vivenciadas e enriquecer o diário. Colocaram também a 

pergunta elaborada anteriormente e fizeram uma pequena revisão teórica sobre o tema. Por fim, 

fizeram propostas de um Plano de Cuidado para o paciente/família com base nos problemas 

encontrados. 
 

5 FALKEMBACH, Elza M. F. Diário de Campo: um instrumento de reflexão. Contexto e Educação. Universidade 

de Ijui. ano 2, n. 7,jul./set. 1987, p. 19-24. 
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COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade pontuada em 20 pontos mediante entrega do trabalho escrito. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

O diário de campo facilitou a observação e a reflexão in loco acerca dos problemas vivenciados 

pelos usuários e suas famílias, mostrando ser um relevante instrumento científico de observação 

e registro, além de proporcionar aos alunos a possibilidade de propor uma intervenção baseada 

na realidade encontrada, problematizando as abordagens desconectadas do contexto social, 

cultural e familiar dos sujeitos. O retorno dos alunos foi de ter sido uma atividade prazerosa, 

inclusive a autobiografia realizada. 
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Experiência 17: 

Construindo Saúde Mental 
 

Curso: Enfermagem 

Disciplina(s): Práticas de Enfermagem I – Saúde mental 

Período: 9o
 

Número de alunos: Toda a turma dividida em grupos de seis alunos 

PROFESSOR(A): Sandra Miramar de Andrade Pinheiro 
 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Apresentar o campo da saúde mental, as interfaces com as outras áreas de trabalho, as 

relações com a vida cotidiana, relacional e as diferentes modalidades de cuidado; identificar 

as expectativas dos discentes relacionadas ao estágio em saúde mental, discutir cada aspecto 

apresentado e as relações com o enfermeiro, com a Enfermagem, com a equipe e o cuidado 

em saúde mental; identificar apreensões, medos, receios advindos da formação sociocultural  

e psicológica dos educandos, correlacionando-as com as diferentes linhas de cuidar de si e do 

outro; elaborar um plano de cuidado em Enfermagem de acordo com as necessidades básicas 

identificadas. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Acolhimento em saúde mental, levantamento das expectativas (diagnóstico para identificação 

do perfil dos educandos), autoconscientização e autoconhecimento, ferramentas de trabalho em 

enfermagem em saúde mental, comunicação terapêutica e efetiva, entrevista de enfermagem   

e psicopatologia e reabilitação psicossocial, cuidados de enfermagem na terapêutica 

medicamentosa e psicopatologia em saúde mental. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

No primeiro momento, é feita a divisão dos alunos da sala, em média de 25 a 40, em grupos 

de seis. As atividades referem-se ao estágio no campo da saúde mental, que compõe o estágio 

na Atenção Primária. Para cada grupo, é apresentado no primeiro momento o fluxograma do 

serviço e do atendimento ao usuário e à comunidade, linha de cuidado do dispositivo, equipe 

multidisciplinar, equipe de Enfermagem, modalidade de ação gerencial nesses dispositivos, 

bem como os usuários. Ainda no serviço, são apresentadas as diferentes modalidades de ações 

cuidadoras, o acolhimento em saúde mental, o fazer como técnico de referência, o atendimento 

à família, o trabalho interdisciplinar, a rede de cuidados em saúde mental e rede de Atenção 

Psicossocial (RAP) do munícipio com os diferentes dispositivos. 

No segundo momento, o trabalho é realizado no formato roda de conversa, no qual os discentes 

são conduzidos a refletir sobre as suas expectativas na realização do estágio em saúde mental. O 

objetivo dessa ação é permitir que os alunos elaborem uma descrição dos sentimentos emergidos 

no primeiro encontro. O contato com as pessoas em sofrimento mental e o relato das histórias 

de uma existência permeada pela dor permitirão que o discente exercite o olhar cuidadoso e a 
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escuta qualificada, consequentemente reduzindo os medos e os preconceitos. Posteriormente 

os discentes identificados com o fazer na saúde mental exploram as situações desconhecidas, 

relatam eventos semelhantes de familiares ou conhecidos, envolvendo-se com o aprendizado. 

A experiência na realização da atividade já demonstrou, há mais de uma década, que 97%   

dos alunos manifestam seus medos, dificuldades e receios, herdados de uma herança cultural, 

social e fortemente familiar, mas que, contudo, afirmam o profundo interesse em superá-las e 

de identificar com clareza as ações do enfermeiro. Reafirmam a necessidade de superar o medo 

e o interesse em estabelecer um diálogo terapêutico com o usuário da saúde mental. 

No terceiro momento, é lançada na roda a seguinte questão, a ser respondida de forma 

individualizada e, posteriormente, discutida de forma coletiva: “QUEM FOI O LOUCO EM 

SUA VIDA?”. O objetivo da questão é permitir que os discentes associem o comportamento 

atual de medo e preconceito às experiências infantis construídas de forma preconceituosa, 

temerárias pelos genitores como estratégias de manutenção da obediência e da normatização 

familiar. Posteriormente é lançada outra questão, “QUEM É O LOUCO HOJE?”: o conjunto dos 

discentes identifica o louco como alguém que perdeu os seus direitos essenciais, especialmente 

de ser sujeito, o direito da palavra, de ir e vir; identificam o seu isolamento e solidão, suas 

carências afetivas, sociais, bem como a ausência de cuidado. Os discentes identificados com a 

proposta conseguem esboçar uma retificação subjetiva na postura profissional de promotores da 

saúde mental. Após a mudança de atitude dos alunos, é discutido o plano de trabalho registrado 

no caderno de atividades, em que cada aluno deverá realizar um plano de cuidados individual 

com o usuário e apresentá-lo à equipe do serviço. Assim, todo aluno deverá estabelecer, durante 

o período de estágio de aproximadamente dez dias, o vínculo com o usuário da saúde mental, 

identificar a história pregressa, a história atual, os motivos de sua internação e registrar as 

necessidades básicas afetadas. Em seguida deverá elaborar um plano de cuidados com ações 

de enfermagem. Todo o trabalho é entregue à gerente ou ao enfermeiro que assume as funções 

de técnico de referência pelo serviço de enfermagem e, após apresentação, para a equipe do 

serviço. 

Para realização da atividade, são discutidos textos sobre a autoconscientização, o 

autoconhecimento e a necessidade de preparo psicológico para o trabalho na saúde mental e 

sobre as principais técnicas que deverão ser vivenciadas pelo aluno durante o estágio. Outro 

aspecto discutido com os discentes refere-se às principais estratégias e ferramentas de trabalho 

do enfermeiro em saúde mental que apontam o sujeito como ser holístico, compondo um rol 

de sete estratégias. Além disso, outra temática discutida são as técnicas para estabelecer uma 

relação terapêutica com o usuário. Durante todo o estágio são discutidos textos e leituras sobre 

sinais e sintomas em psicopatologia, patologias principais, reabilitação psicossocial, condutas 

terapêuticas, efeitos da medicação e papel do enfermeiro. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

O estágio é pontuado em quinze pontos, divididos em três atividades no valor de cinco pontos, 

a saber: estudo dea caso; ações cotidianas como oficinas, atendimento às emergências, relação 

com a equipe e os colegas e a relação com o usuário; criação do portfólio. 
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PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Tem sido muito gratificante, uma vez que 99% dos alunos avaliam o estágio em saúde mental 

como surpreendente, pois superam seus medos e são estimulados a ver o outro como sujeito. 

Os alunos aprendem a escutar o sentimento do outro e a respeitá-lo na sua individualidade, 

portanto os ajuda a amadurecer como pessoas, cidadãos e profissionais. 



47 Metodologias Ativas - Experiências de docência na PUC Minas Betim 

 

 

 

 

Experiência 18: 

Mobilizando diversos canais sensoriais 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia nas disfunções encefálicas 

Período: 6o
 

Número de alunos: Cerca de 50 alunos 

PROFESSOR(A): Tatiana Teixeira Barral de Lacerda 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Criar alternativas que permitissem aos discentes usar outros canais sensoriais para auxiliar na 

compreensão de um conteúdo considerado complexo e pouco concreto. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

O conteúdo a ser trabalhado poderia ser escolhido pelo próprio aluno, priorizando aquele em 

que ele apresentasse maior facilidade e visualizasse uma forma criativa de compartilhar o 

conhecimento. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

No primeiro dia de aula, eu trabalhei com os alunos um pouco sobre Programação Neurolinguística 

e as diversas formas de aprendizado (visual, auditivo, digital e cinestésico) que podem ser usadas 

preferencialmente por cada um. Depois expliquei que gostaria que, ao longo do semestre, eles 

pensassem em como poderiam usar esses outros canais para aprender e auxiliar o processo de 

aprendizado dos colegas. À medida que as ideias foram surgindo, eu orientava os alunos na 

preparação dos diversos materiais imaginados por eles. Como produto, tivemos a criação de 

jogos de tabuleiro, jogos digitais, modelos feitos em biscuit e gesso, músicas com coreografia, 

etc. O material elaborado é utilizado com outras turmas, como também fica disponível nas 

monitorias. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Era uma atividade optativa e os alunos que tivessem interesse em participar receberiam pontos 

extras ao fim do semestre. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Pude perceber grande envolvimento da turma e os produtos superam minhas expectativas, as 

dos próprios alunos e também as de outros colegas, que começaram a utilizar essa proposta 

em suas aulas. Passei a repetir a estratégia nos outros semestres e o material preparado pelos 

alunos está gerando uma exposição que será apresentada na XIII Jornada de fisioterapia da 

PUC Minas/ Betim. 
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Experiência 19: 

Passa ou Repassa neurológico 

 

 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia nas disfunções medulares e periféricas 

Período: 5o
 

Número de alunos: Em torno de 40 alunos 

PROFESSOR(A): Tatiana Teixeira Barral de Lacerda 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Estimular os alunos a se prepararem para a prova. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Vários conteúdos que seriam necessários para a prova. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Foi proposto à turma, na semana anterior à prova, que se dividissem em dois grupos e 

preparassem questões que achavam que poderiam ser cobradas. Cada grupo enviou previamente 

suas questões para que fossem avaliadas quanto ao conteúdo por mim; um grupo não poderia 

ver as questões do outro grupo. Na aula anterior à prova, fizemos a atividade, no modelo daquele 

antigo programa de TV, Passa ou Repassa, que chamamos de Passa ou Repassa Neurológico: 

um grupo fazia suas questões aos integrantes do outro grupo e cada acerto valeria 1 ponto.  

Ao final da atividade, o grupo vencedor seria aquele que tivesse mais pontos. As questões 

respondidas eram sempre discutidas pelo professor ao final de cada rodada. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Foi pontuada como exercício em sala. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Houve grande envolvimento dos alunos e até certa competição entre os grupos, o que motivou 

os alunos a se prepararem mais para a atividade e, consequentemente, para a prova. 
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Experiência 20: 

Você conhece seus direitos? 

 

 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia na saúde do idoso 

Período: 5o
 

Número de alunos: Cerca de 40 alunos 

PROFESSOR(A): Tatiana Teixeira Barral de Lacerda 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Conhecer os direitos do Idoso, bem como os dispositivos para a Atenção ao Idoso no Município 

de Betim e informar os idosos participantes do Projeto de Extensão PUC Mais Idade/Betim. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Estatuto do Idoso. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

A turma foi dividida em vários grupos e cada grupo ficou responsável por um capítulo do 

Estatuto do Idoso. Os alunos deveriam preparar uma cartilha para os idosos do Projeto de 

extensão PUC Mais Idade de Betim, explicando os seus direitos e também onde poderiam 

recorrer caso estivessem diante de uma violação desses direitos. Para isso, os alunos foram 

orientados a buscar informações na internet, no site da Prefeitura do Município ou em outras 

fontes confiáveis. Essas informações deveriam estar descritas nas cartilhas com uma linguagem 

clara e direta. Cada grupo apresentou seu trabalho em sala e depois entregou aos idosos do 

projeto de extensão PUC Mais Idade/Betim em uma oficina destinada a discutir o Estatuto. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade avaliada em 10 pontos, segundo critérios apresentados no início do semestre. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

A atividade foi muito dinâmica e atrativa, pois permitiu que os alunos aplicassem à realidade do 

Município um conteúdo que antes era dado de forma puramente expositiva. 
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Experiência 21: 

A página é sua! 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Estágio Supervisionado em Fisioterapia nas disfunções neurológicas 

Período: 9o
 

Número de alunos: 10 a 12 alunos 

PROFESSOR(A): Tatiana Teixeira Barral de Lacerda 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Estimular os alunos a estudar a teoria para melhor articular com a prática ao fazer uso de   

uma linguagem muito familiar a eles (rede social), mas também incitando uma visão crítica da 

informação disponível. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Diversas patologias neurológicas. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Cada dupla escolheu uma patologia apresentada por algum de seus pacientes na Clínica. Eles 

deveriam criar uma página no Facebook para abordar conteúdos interessantes sobre a doença 

de seu paciente. Os alunos deveriam postar, uma vez por semana, algum conteúdo sobre a 

fisiopatologia, identificação de sinais clínicos, novidades no tratamento ou na abordagem da 

fisioterapia, etc. A qualidade da postagem era avaliada pelo professor. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade avaliada em 10 pontos no estágio. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Isso motivou os alunos a estudarem mais e estimulou também os demais colegas a conhecerem 

sobre os casos atendidos pelos outros. Além disso, foi muito importante para que os alunos 

pudessem refletir sobre a qualidade das informações que são vinculadas indiscriminadamente 

nas redes sociais, já que deveriam checar antes, em bibliografia científica, a veracidade das 

mesmas. 
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Experiência 22: 

Projeto Adolescer 
 

Curso: Psicologia 

Disciplina(s): Psicologia e Educação e Processo Grupal 

Período: 4o
 

Número de alunos: Todos os alunos da turma 

PROFESSOR(A): Luiz Carlos Castello Branco Rena 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Proporcionar ao estudante uma iniciação à prática extensionista como componente curricular 

da sua formação profissional; identificar as demandas da comunidade escolar para a psicologia; 

oferecer práticas educativas complementares à formação escolar prevista no currículo da 

Educação Básica; identificar e discutir teoricamente as possibilidades de atuação do psicólogo 

na escola. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Adolescência em suas várias dimensões ou ambientes de convivência: família; escola; trabalho; 

mídia; religiosidade; corpo e sexualidade. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

A prática extensionista na graduação deve ser percebida como estratégia didático-pedagógica 

no tratamento dos conteúdos do plano de ensino, bem como oportunidade de iniciação científica 

no âmbito da formação acadêmica e de aproximação com áreas de atuação profissional do(a) 

psicólogo(a). Para além da função acadêmica, a atividade extensionista permite ao estudante a 

experiência de inserção na vida da comunidade, compartilhando com as organizações e grupos 

que a constituem a construção de respostas aos desafios que emergem da realidade. 

Portanto, trata-se de uma experiência na qual cada estudante foi mobilizado, implicando-se 

nas várias etapas que compõem o esforço da extensão universitária: identificação de parceiros, 

diagnóstico, identificação da demanda, planejamento, execução, avaliação e registro. Os limites 

de tempo e recursos impuseram o exercício da simplicidade sem perder a qualidade, exigindo 

um pequeno projeto de cada grupo que observasse a agenda e as tarefas previstas para cada 

etapa. Essa gestão cuidadosa foi indispensável para que a experiência se concluísse ao final  

do semestre. Os momentos de monitoramento na forma de seminários, realizados ao longo do 

semestre, permitiram avaliar o desenvolvimento do trabalho e fazer os ajustes necessários. 

O Projeto Adolescer se realizou considerando quatro momentos. 

No primeiro momento, definiram-se os grupos de trabalho, que se dedicaram ao levantamento 

bibliográfico e à ampliação da leitura sobre a adolescência e a temática específica do grupo: 

Relações Abusivas/Abuso Sexual; Escolha Profissional; Sexualidade e Gênero; Orientação 

Profissional; Políticas Públicas e Cidadania; Adolescência e Família; Sexualidade e Gênero; 

Corpo e exposição da intimidade: internet e redes sociais. No Seminário I cada grupo pôde 

compartilhar com a turma o que encontrou de mais relevante na literatura consultada. 
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No segundo momento, coube aos grupos preparar a ação extensionista exercitando o 

planejamento e organizando-se para chegar nas escolas parceiras: Escola Estadual Afonso Pena 

e Escola Estadual Juscelino Kubitscheck. O diagnóstico teve início com a participação das 

direções das escolas no Seminário II na sala de aula e continuidade com uma visita às escolas, 

que permitiu a descrição do ambiente, das condições das escolas e a caracterização dos sujeitos. 

Um primeiro contato com um grupo de adolescentes possibilitou a identificação das demandas. 

Ao planejamento geral prevendo cinco a seis oficinas, agregou-se planejamento específico 

para cada oficina, considerando a especificidade de seu tema/foco, definindo estratégias de 

abordagem, recursos didáticos, meios de registro e documentação da experiência. 

No terceiro momento, coube aos estudantes o esforço de apresentar e mobilizar os alunos da 

escola para o projeto fazendo uma intervenção no momento do recreio e distribuindo formulários 

de inscrição. Os alunos interessados preenchiam o formulário, que incluía uma pequena carta 

de intenções e justificativa para sua adesão ao projeto. 

Este trabalho teve sua pontuação distribuída ao longo do semestre conforme o cumprimento das 

etapas e a entrega do material produzido. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

A pontuação foi distribuída ao longo do processo considerando a exploração da literatura, o 

planejamento das ações, a execução intervenção, o registro/documentação e a avaliação. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

A experiência foi marcada por muitos desafios como o engessamento da grade de horários da 

escola; dificuldade de compatibilizar com a agenda dos estudantes; escassez de material; espaço 

físico improvisado na escola, entre outros. Entretanto, a avaliação oferecida por todos os atores 

ao final do processo foi extremamente positiva. As oficinas se constituíram como espaço valioso 

de interação entre estudantes e adolescentes da escola entorno de uma pauta de temas que não 

estão previstas no currículo. Os estudantes tiveram a oportunidade de verificar os limites da 

teoria, bem como experimentar técnicas e estratégias no manejo de grupos, enriquecendo sua 

formação profissional. 
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Experiência 23: 

Avaliação e Planejamento de um Serviço de 

Saúde: utilizando a metodologia ativa 

com a simulação 
 

Curso: Medicina 

Disciplina(s): Medicina Preventiva e Social IV 

Período: 4o
 

Número de alunos: 55 

PROFESSOR(A): Adriana Diniz de Deus 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Proporcionar a integração entre teoria e prática; aprimorar conhecimento e habilidade dos 

estudantes na elaboração de Avaliação e Planejamento Coletivo de Serviços de Saúde; promover 

o trabalho em equipe. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Tipos de Avaliações de Serviços de Saúde e sua importância; objetivos e Metodologia do 

Planejamento Operacional em Serviços de Saúde; objetivos e Metodologia do Planejamento 

Estratégico nos Serviços e Sistemas de Saúde; elaboração coletiva de avaliação e planejamento 

estratégico de um serviço de saúde, a partir do conhecimento teórico adquirido na disciplina 

integrado às vivências dos estudantes nos estágios nas Unidades de Saúde, realizados por eles 

desde o primeiro período do curso. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

1ª Etapa 

Os alunos são convidados a se sentarem em círculo. 

• A professora apresenta o cenário para a simulação: somos trabalhadores da UBS Vila 

Esperança e eu (professora), como gerente da unidade, organizei esta reunião com todos 

vocês trabalhadores (estudantes) para uma avaliação do serviço. Para o diagnóstico da 

unidade utilizaremos a Avaliação pela Problematização. 

• A gerente (professora) distribui canetinhas e targetas (fitas de papel) entre os integrantes e 

solicita que escrevam um problema percebido na UBS por targeta (para os alunos, seriam 

os problemas percebidos nas UBS que estagiaram até o momento ou de experiências 

vividas por eles em outros serviços). Devem ser escritos no máximo cinco problemas por 

participante, sem que seja necessário se identificar. Os participantes são incentivados a 

lembrar das diretrizes e dos objetivos da Atenção Básica, preconizados pelos documentos 

do SUS, possibilitando comparação entre o ideal e a situação real. 

• Em seguida, a gerente recolhe as targetas e inicia-se a leitura em plenária. Uma por uma, 

as targetas são afixadas na parede e separadas de acordo com a perspectiva do problema 
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(infraestrutura, processo de trabalho, gestão do trabalho, cuidado em saúde, gerenciamento/ 

gestão e trabalho em rede). As targetas com problemas repetidos são descartadas e, para as 

confusas, é solicitado esclarecimento (caso o participante queira se identificar). 

• A lista de problemas agrupados por perspectivas é analisada (causas, efeitos, etc). 

• São escolhidos os problemas Nós Críticos em cada perspectiva. 

 
2ªEtapa 

• A gerente (professora) elabora uma tabela com as listas de problemas (nós críticos) por 

perspectiva e apresenta aos trabalhadores (alunos). 

• A plenária é dividida em grupos de cinco trabalhadores (alunos). Cada grupo elabora a 

análise de um Nó Crítico utilizando o Diagrama de Ishikawa (já apresentado e discutido com 

os alunos em aula anterior a esta 2ª etapa). Os alunos trabalham com problemas possíveis de 

serem resolvidos considerando a governabilidade da Unidade Básica de Saúde. 

• Em seguida, os grupos transformam cada nó critico já analisado em Objetivo e elaboram 

um Plano de Ação (Planejamento Operacional) para alcançar o objetivo proposto. (Plano de 

Ação já discutido com os alunos em aula anterior a esta 2ª etapa). 

 
3ª Etapa 

• Os trabalhadores (alunos) realizam uma nova reunião quando são divididos em grupos 

para elaboração do Planejamento Estratégico da UBS Vila Esperança. Neste trabalho eles 

elaboram a Missão, Visão, Valores e o Mapa Estratégico da Unidade de Saúde, no qual são 

confeccionados diretrizes, metas, indicadores e objetivos estratégicos para cada perspectiva 

do planejamento. 

 
Obs: As etapas de simulação são intercaladas por aulas com exposição dialogada com 

conteúdos teóricos, incluindo exemplos concretos de planejamentos realizados pela 

professora em UBS, Hospitais e Maternidade. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

O trabalho de análise do problema e o Plano de Ação, realizados pelos grupos de alunos em sala 

de aula, valem 5 pontos. O trabalho para elaboração do Planejamento Estratégico Situacional 

da Unidade de saúde vale 5 pontos. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Metodologia que proporciona ao aluno melhorar o conhecimento do conteúdo, como também 

possibilita adquirir novas habilidades práticas, como a de coordenar um processo avaliativo    

e um planejamento de ações coletivamente; consegue integrar o conteúdo teórico com as 

experiências vivenciadas pelo aluno; houve retorno muito positivo dos estudantes durante 

avalição da disciplina organizada pela professora no último dia de aula e conversas informais 

com os estudantes durante o curso. 
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Experiência 24: 

Discutindo anatomia e fisiologia dos órgãos 

genitais femininos e masculinos a partir de 

uma metodologia de educação popular 
 

Curso: Medicina 

Disciplina(s): Introdução ao Raciocínio Clínico e Epidemiológico 1 

Período: 1o
 

Número de alunos: 50 

PROFESSOR(A): Adriana Diniz de Deus 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Proporcionar a integração entre teoria e prática; promover o trabalho em equipe; integrar os 

conteúdos das diversas disciplinas oferecidas no primeiro período, no contexto da saúde da 

mulher; desenvolver Competências (conhecimento, habilidades e atitudes) em relação ao 

Cuidado da Saúde da Mulher, com ênfase na promoção da saúde e prevenção das doenças. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Características sexuais secundárias e anatomia do aparelho genital feminino e masculino; 

aprendizagem de uma metodologia de educação popular em saúde. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

1ª Etapa 

Os alunos são divididos em 10 grupos de seis participantes 

• Metade dos grupos deverá desenhar em papel craft o corpo feminino e a outra metade,      

o corpo masculino. Um dos integrantes de cada grupo deita no papel craft, de um metro    

e meio de comprimento, e os demais colegas, com o pincel atômico, contornam o corpo 

do aluno voluntário, obtendo uma silhueta. Em seguida, os grupos completam o trabalho, 

desenhando todo o corpo, enfatizando as características sexuais secundárias femininas e 

masculinas, respectivamente. A professora sorteia um grupo que explica e comenta sobre 

seu desenho de corpo nu feminino e sorteia outro grupo para explicar e comentar sobre o 

desenho de corpo masculino. A professora acrescenta conteúdos que não foram abordados 

pelos grupos, quando necessário. 

• A professora distribui os seguintes materiais para cada grupo que ficou com o desenho   

do corpo feminino: um abacate, dois tomates, dois talos e folhas de salsinha, um talo de 

mamona. Já para cada grupo que ficou com o desenho do corpo masculino: uma banana, dois 

tomates, uma cabeça de alho, dois tomates-cerejas, dois amendoins na casca, dois cordões, 

um balão. Solicita que cada grupo monte no desenho realizado, utilizando os materiais 

recebidos, os órgãos genitais. Em seguida, a professora convida os grupos a circular a sala 

para observar o resultado de todos os trabalhos. Sorteiam-se novamente dois grupos, que 
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explicarão o resultado do trabalho. A professora corrige e acrescenta conteúdos de anatomia 

e também de fisiologia ao explorar frutas e legumes como material didático. Exemplos: abre 

o tomate e mostra as sementes e o caldo que ele elimina fazendo uma analogia aos folículos 

ovarianos e aos hormônios; abre o abacate, que demostra as camadas do útero, sua anatomia 

e analogia com o colo uterino. Responde várias perguntas dos estudantes. 

• A professora provoca um debate sobre o papel do médico como educador e a importância 

da comunicação e trabalhos em grupos de educação utilizando metodologias simples, 

acessíveis na atenção básica e que estimulem a participação. 

 
2ª Etapa 

• Entre a primeira e segunda etapa a professora orienta bibliografia para leitura sobre 

anatomia do aparelho genital feminino e masculino, e solicita que cada grupo traga um atlas 

anatômico. 

• Divide os alunos em 10 grupos. 

• Cinco grupos recebem manequins de pelve feminina e outros cinco, de pelves masculinas. 

A professora distribui um roteiro contendo as estruturas anatômicas que cada grupo deve 

identificar no manequim e no atlas. Após um período, os manequins são trocados para que 

todos os grupos possam estudar as estruturas dos órgãos femininos e masculino. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade não pontuada. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Relaciona conteúdos teóricos de anatômica com uma metodologia de educação popular que  

os alunos poderão utilizar em suas práticas nos estágios realizados, no período, nas Unidades 

Básicas de Saúde; aprimora os conhecimentos sobre anatomia; em avaliação informal, os alunos 

relatam gostar muito dessas dinâmicas. 
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Experiência 25: 

Aprendendo sobre Métodos Anticoncepcionais 

e Doenças Sexualmente Transmissíveis: 

elaborando material didático 

para educação em saúde 
 

Curso: Medicina 

Disciplina(s): Introdução ao Raciocínio Clínico e Epidemiológico 1 

Período: 1o
 

Número de alunos: 50 

PROFESSOR(A): Adriana Diniz de Deus 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Proporcionar a integração entre teoria e prática; promover o trabalho em equipe; integrar os 

conteúdos das diversas disciplinas oferecidas no primeiro período, no contexto da saúde da 

mulher; desenvolver Competências (conhecimento, habilidades e atitudes) em relação ao 

Cuidado da Saúde da Mulher, com ênfase na promoção da saúde e prevenção das doenças. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Direitos Sexuais e Reprodutivos, Métodos Anticoncepcionais: conhecer para orientar; Doenças 

Sexualmente Transmissíveis: conhecer para prevenir; educação em Saúde; elaboração de 

Material Didático para educação em Saúde. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

1ª Etapa 

Encaminhamento de Bibliografia para leitura prévia e apresentação dialogada sobre Direitos 

Sexuais e Reprodutivos realizada pela professora. 

2ª Etapa 

• Os estudantes são divididos em 10 grupos. Cada grupo fica responsável por escrever sobre 

um dos métodos anticoncepcionais abaixo: 

• Métodos Comportamentais (tabela, curva térmica, Billings e sintotérmico); 

• Métodos de Barreira (espermaticida e diafragma); 

• Métodos de Barreira (preservativo masculino e feminino); 

• Métodos Hormonais Orais Combinados; 

• Métodos Hormonais Orais Progestogênicos; 

• Método Hormonal injetável (mensais e trimestrais); 

• Dispositivo Intra-Uterino (cobre); 

• Esterilização feminina; 

• Esterilização masculina; 

• Anticoncepção de Emergência. 
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• Cada grupo deverá escrever, sem consulta, em uma folha a ser entregue à professora: nome 

do método, indicação do método (para quais pacientes são indicados), modo de atuação 

(como evitam a gravidez), técnica de uso (orientar como usar), contraindicações (quando 

não se pode usar), nome dos integrantes do grupo. 

• Em seguida o grupo deverá reler o texto bibliográfico referente ao método atribuído a ele 

e analisar: quando indicar o método (desejo e perfil da paciente/casal), eficácia do método, 

modo de atuação do método, técnica de uso do método, efeitos colaterais, contraindicações 

(elegibilidade categoria 3/ 4). 

3ª Etapa 

• Cada grupo deverá elaborar um cartaz, no papel craft de um metro, deixando um espaço de 

cinco centímetros na parte de cima para colocação de espiral. O conteúdo deverá abordar, 

de maneira didática, criativa, objetiva, estética e com palavras adaptadas ao público-alvo, 

itens como: título com o nome do método, indicação, modo de atuação, técnica de uso e 

principais efeitos colaterais e contraindicações. Para a elaboração do trabalho a professora 

disponibiliza: folha de papel craft, tintas, pincéis, canetinhas, lápis de cor, lápis de cera, 

corda, areias coloridas, cola. 

• O grupo apresenta, em 10 minutos, o método anticoncepcional estudado para a plenária, 

utilizando o cartaz elaborado, seguido de debate e acréscimos de conteúdo realizados pela 

professora. 

• A turma deverá escolher uma pessoa para fazer a capa, agrupar os cartazes e montar um 

Flip Chart, que após a avaliação será doado para uma UBS de Betim e utilizado pelos 

próprios alunos nas intervenções de educação em saúde realizadas por eles nos estágios. 

4ª Etapa 

• Os alunos são divididos em 10 grupos. Cada grupo fica responsável por elaborar uma 

apresentação em PowerPoint de no máximo 5 páginas, em orientação paisagem, sobre 

uma das DSTs relacionadas abaixo, de maneira que seja autoexplicativa, didática, objetiva, 

bonita, com desenhos ou fotos, colorida, compreensível para o público-alvo, contendo 

informações como: nome da DST, nome do microrganismo que causa a doença, como a 

doença se manifesta, como prevenir esta doença. 

Grupo 1- O que é DST? Modos de transmissão? Como prevenir? Principais manifestações. 

Dados epidemiológicos; 

Grupo 2- Sífilis em adulto e congênita; 

Grupo 3- Linfadenogranuloma venério; 

Grupo 4- Granuloma inguinal; 

Grupo 5- Trichomoníase genital; 

Grupo 6- Gonorréia; 

Grupo 7- Condiloma acuminado (HPV); 

Grupo 8- Hepatite B e C; 

Grupo 9- Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS); 

Grupo 10- Outras doenças que causam corrimentos: Candidíase e vaginose bacteriana. 

• Essa atividade é realizada utilizando um computador por grupo presente no laboratório de 
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integração e pode utilizar consulta na bibliografia indicada ou outras. 

• Os grupos são convidados a apresentar o resultado do trabalho em plenária para os demais 

alunos. A professora corrige eventuais equívocos e acrescenta conteúdos sobre cada tema. 

• O material elaborado pelos estudantes é agrupado, impresso colorido, colocado em uma 

pasta e transformado em um Álbum Seriado. Após a avaliação, é doado para uma UBS de 

Betim para ser utilizado para educação, por exemplo, na sala de espera, como também pelos 

próprios alunos nas intervenções de educação em saúde realizadas por eles nos estágios. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

O trabalho escrito, o cartaz do grupo e o Flip Chart montado da turma valem, juntos, 05 pontos. 

A apresentação do grupo e o Álbum Seriado montado da turma valem 05 pontos. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Possibilita discussão sobre a importância da educação em saúde como uma das atribuições   

do médico; possibilita a elaboração de material didático para educação em saúde, o qual 

poderá ser utilizado pelos estudantes em suas práticas nos estágios realizados, no período, nas 

Unidades Básicas de Saúde; parte do conhecimento prévio do estudante estimula a busca por 

mais conteúdo a partir da bibliografia indicada, além de reter o conteúdo com a elaboração de 

material didático; os alunos relatam gostar muito dessas dinâmicas. 
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Experiência 26: 

Discussões de casos clínicos e apredizagem 

sobre o Cuidado Integral da Gestante 
 

Curso: Medicina 

Disciplina(s): Introdução ao Raciocínio Clínico e Epidemiológico 1 

Período: 1o
 

Número de alunos: 50 

PROFESSOR(A): Adriana Diniz de Deus 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Proporcionar a integração entre teoria e prática; promover o trabalho em equipe; integrar os 

conteúdos das diversas disciplinas oferecidas no primeiro período, no contexto da saúde da 

mulher; desenvolver Competências (conhecimento, habilidades e atitudes) em relação ao 

Cuidado da Saúde da Mulher, com ênfase na promoção da saúde e prevenção das doenças. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Conhecer as Políticas de Atendimento Integral à Saúde da Mulher; conhecer e valorizar o 

acompanhamento de Pré-Natal para a Saúde da Gestante; saber prevenir as principais doenças 

da gestação; saber compartilhar os conhecimentos com as gestantes, individualmente ou em 

grupos educativos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

1ª Etapa 

• Os alunos são divididos em grupos; 

• Cada grupo recebe um caso clínico de gestantes em situações e problemas diversos, 

elaborados pela professora. 

Exemplo de caso clínico: 

14/08/2016. Dionísia nasceu em  Ituiutaba, tem  35 anos  e  reside em  Betim na  Rua Alonso, 

n. 62, Bairro Alvorada. Estudou até o 2º ano fundamental. Declara ser negra. Marido está 

desempregado e começou a beber muito. Não está inscrita no Programa Bolsa Família. História 

familiar e pregressa sem patologias dignas de nota. Teve dois filhos de parto normal. Primeiro 

filho nasceu a termo com 3.120g. Na segunda gravidez provocou aborto, “não tinha condições 

de criar outro menino, aí eu tirei com ajuda de uma vizinha que mexe com isto. Passei muito 

mal com febre, tive que ir correndo depois para o hospital”. “Tomei uma injeção todo mês 

para não engravidar, durante 2 anos, depois parei”. Último parto há 2 anos, foi prematuro de 

28 semanas, pois a “bolsa rompeu”, pesava 900 g, faleceu no hospital dias depois. Vacinas 

estão em dia. A gravidez atual foi planejada, mas está muito apreensiva e com medo. Seu tipo 

sanguíneo é A, RH negativo, DU negativo. Relata ter usado a imunoglobulina ante RH após os 

partos e o aborto. O primeiro dia da última menstruação foi em 17/01/2016. Relata estar com 

dores de dente, dor em cólica esporádica na região pélvica e muito sono. Fez seu último exame 

citológico do colo uterino há 1 ano atrás, sem alterações. Mucosas coradas e hidratadas, sem 
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alterações de tireoide e de linfonodos. Mucosa bucal e gengivas sem alterações, porém dor ao 

tocar no dente canino superior direito. PA 110/65, Pulso88, T36,5, Peso: 63kg, altura 1,61 sem 

edemas de mmii. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Mamas dolorosas ao exame e 

com muitas estrias vermelhas, sem nodulações ou secreções patológicas. Abdome livre. Útero 

fita de 25cm. Dinâmica uterina= 0. Batimentos Cardiofetais 152bpm. Exame especular sem 

alterações, realizado exame citológico. Ao toque vaginal: colo grosso, amolecido, fechado e 

posterior. 

• O grupo deve avaliar o caso clínico, estudar os problemas e responder o roteiro encaminhado 

pela professora. 

Exemplo de roteiro 

1- Preencher corretamente o Cartão de Pré-Natal ou Caderneta da Gestante com todas as 

informações possíveis (anexe/apresente). 

2- Analise e comente a história de saúde pregressa desta gestante. 

3- Qual a GPA? Qual a data da última menstruação? Qual a idade gestacional no dia da consulta? 

Qual a data provável do parto? 

4- Identificar em qual estágio de desenvolvimento embrionário/fetal está a gestação da 

paciente do caso relatado. Desenhe e descreva quais as estruturas fetais e anexiais que já estão 

desenvolvidas e relate suas funções. 

5- Analise os principais sintomas da gestante e comente. 

6-Analise e comente sobre o exame físico da gestante. 

7- Analise o Índice de Massa Corpórea para sua Idade gestacional e assinale no gráfico específico. 

8- Quais são as principais vulnerabilidades da gestante neste caso, por quê? 

9- Quais exames complementares são necessários para o acompanhamento do Pré-Natal desta 

gestante? 

10- Será necessário realizar discussão do caso clínico com outros profissionais de saúde (Equipe 

Matricial com profissionais do NASF e/ou com médicos especialistas)? Por quê? 

11- Quais são as principais orientações que deverão ser oferecidas a esta gestante? 

12- Quais atividades de promoção e prevenção podem ser realizadas em uma UBS e/ou na 

Comunidade para atenção à saúde das gestantes? 

13- Faça um breve relato de um evento/caso clínico ocorrido no Pré-Natal da Unidade de Saúde 

onde estagia e comente. 

• Os alunos devem também estudar conteúdos e responderem às perguntas específicas que 

acompanham cada caso. 

Para exemplo em questão as perguntas específicas são: 

1. O que é prematuridade? 

2. Quais são as principais causas de prematuridade? 

3. Quais as consequências da prematuridade para o recém-nascido? 

4. O que pode ser feito para prevenção da prematuridade? 

5. Quais serviços a Rede de Saúde de Betim oferece para o acompanhamento de gestantes com 

risco de parto prematuro? E para o recém-nascido prematuro durante a internação e após a 

alta das maternidades? 

• O grupo deverá descrever um caso clínico semelhante que vivenciou na Disciplina de 

Práticas na Comunidade 1 (PC 1) e debater sobre seus problemas. 
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2ª Etapa 

• Os grupos devem elaborar um trabalho escrito apresentando e debatendo sobre o caso, 

utilizando o roteiro, as perguntas específicas e relatando um caso similar observado nas 

PC 1, a ser entregue para a professora 15 dias após. 

• Também deverá preparar uma apresentação do caso a ser mostrado, com fotos, desenhos, 

referências bibliográficas, e debatido com toda turma em datas marcadas pela professora. 

• Ao longo dos encontros seguintes, a professora inicia a aula com a apresentação e debate 

dos alunos, de um ou dois casos clínicos. Esses casos ilustram vários temas sobre a saúde 

da gestante, nos quais a professora aprofunda o conhecimento teórico utilizando outras 

metodologias como apresentação dialogada, simulação, mostra de filmes, entre outras. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

O trabalho escrito mais a apresentação dos casos e debate valem 15 pontos. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Possibilita a utilização da problematização para aprimorar os conhecimentos; os alunos partem 

do Caso Clínico (problemas), pesquisam nas bibliografias, elaboram raciocínios para resolução 

dos problemas. Estimula o raciocínio clínico e epidemiológico para solução dos problemas 

encontrados nos casos clínicos e possibilita uma abordagem integral da gestante na medida em 

que integra questões físicas, psíquicas, sociais, espirituais e culturais na discussão dos casos. Os 

alunos relatam gostar muito dessas dinâmicas. 
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Experiência 27: 

O uso da simulação no ensino-aprendizagem 

sobre a assistência ao parto e 

ao nascimento eminente 
 

Curso: Medicina 

Disciplina(s): Introdução ao Raciocínio Clínico e Epidemiológico 1 

Período: 1o
 

Número de alunos: 50 

PROFESSOR(A): Adriana Diniz de Deus 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Proporcionar a integração entre teoria e prática; promover o trabalho em equipe; integrar os 

conteúdos das diversas disciplinas oferecidas no primeiro período, no contexto da saúde da 

mulher; desenvolver Competências (conhecimento, habilidades e atitudes) em relação ao 

Cuidado da Saúde da Mulher, com ênfase na promoção da saúde e prevenção das doenças. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Assistência ao parto eminente (em período expulsivo); parto normal e parto cesariana no Brasil. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

1ª Etapa 

• Solicitação aos alunos de leitura prévia com bibliografia sobre o tema. 

• Apresentação dialogada sobre o tema realizada pela professora 

• Distribuição de um checklist com o “passo a passo” da assistência ao parto eminente. 

2ª Etapa 

• A professora, junto com os atores (que fazem o papel da acompanhante da gestante ou de 

membros da equipe de saúde) do Centro de Simulação, simula um parto hospitalar utilizando 

a manequim/robô de alta tecnologia a fim de mostrar aos alunos a abordagem hospitalar do 

parto normal realizada por uma equipe de saúde. 

3ª Etapa 

• Professora prepara sete estações de simulação de parto eminente no Centro de Simulação 

da escola de medicina, com ajuda dos técnicos, dos monitores e com os atores do Centro de 

Simulação. 

• Os alunos são divididos em grupos de sete componentes. 

• Os estudantes terão que ajudar a gestante, cuidar dela durante o parto e também cuidar    

do nascimento do recém-nascido. Após um período de tempo toca-se um sino e o grupo 

terá que mudar de cenário e ajudar outra gestante, e assim até completar os sete cenários. 

Portanto, todos os alunos poderão participar ativamente em pelo menos um dos cenários 

organizados e ajudar os colegas nos outros. 
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• São montados cenários com manequins de gestante, RN de baixa tecnologia e diversos 

outros materiais para deixar o ambiente o mais verossímil possível. Em cada cenário os 

alunos escutam a história da gestante e logo depois se inicia o período expulsivo, quando os 

alunos do grupo terão que atuar. Os sete cenários são: 

1. Cenário de parto na fazenda 

2. Cenário de parto no avião 

3. Cenário de parto no carro em trânsito congestionado 

4. Cenário de parto na PUC 

5. Cenário de parto em um Hospital 

6. Cenário de parto na Unidade Básica de Saúde 

7. Cenário de parto em um Supermercado 

4ª Etapa 

• A professora e os alunos se reúnem e realizam um debate sobre as simulações, quando os 

alunos são estimulados a discutirem sobre: o que fariam diferente para melhorar a atuação, 

quais foram os pontos positivos da atuação do grupo, relatam seus sentimentos ao se 

depararem com as situações colocadas em cada cenário, além de outras questões colocadas 

pelos alunos. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade não pontuada. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Possibilita integrar diversos conteúdos e aprofundar o conhecimento nos temas propostos; 

possibilita treinamento de habilidades nos procedimentos exigidos na assistência ao parto 

eminente; ao trabalhar com atores, possibilita estimular habilidades relacionais, dialógicas, 

comunicativas; a Simulação é uma metodologia que os alunos gostam muito, eles se entusiasmam 

e ficam motivados para aprendizagem. 
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Experiência 28: 

Quase tudo no primeiro dia de aula 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia nas disfunções pulmonares agudas 

Período: 7o
 

Número de alunos: Todos os alunos divididos em duplas 

PROFESSOR(A): Gisele do Carmo Leite Machado Diniz 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Apresentar um caso clínico no 1º dia de aula e estimular os alunos a buscar ativamente 

informações sobre diversos tópicos a serem abordados pela disciplina. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Caso clínico que aborda grande parte das unidades de ensino da disciplina. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Na minha primeira aula deste semestre, eu passei um caso clínico simples para os alunos e   

fiz cinco perguntas (contendo os pontos-chaves que seriam abordados na disciplina). Informei 

a eles que eu tinha ciência de que todo aquele conteúdo ainda não tinha sido abordado por 

nenhum professor em sala de aula, mas que mesmo assim eu queria que eles utilizassem o  

que fosse possível para resolver aquele caso em uma hora. Em um primeiro momento eles se 

assustaram, mas logo recorreram aos celulares para tentar buscar as respostas ou uma linha de 

raciocínio que os levasse às respostas. Em seguida, eu fiz as devidas correções e comentários. 

Caso clínico: Paciente JCV, 65 anos, sabidamente portador de DPOC grave evoluiu com quadro 

de pneumotórax com consequente insuficiência respiratória aguda. Foi intubado e colocado em 

ventilação mecânica. 

Pergunta 1: Por que um paciente DPOC é mais propenso a desenvolver pneumotórax do que 

a população em geral? 

Pergunta 2: O que é pneumotórax e quais as principais características dessa condição clínica? 

Pergunta 3: O que é insuficiência respiratória aguda e como reconhecer um paciente nessa 

condição? 

Pergunta 4: A ventilação não invasiva seria indicada para este paciente? Explique. 

Pergunta 5: Se ele foi intubado, em qual modo e quais parâmetros ventilatórios você utilizaria 

neste paciente (lembrando-se de que a sua condição de base é o DPOC)? 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade não pontuada. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Esta atividade superou minhas expectativas em relação à participação e envolvimento dos 

alunos. Os alunos fizeram busca ativa pelas informações, entenderam de uma forma muito mais 

efetiva o que seria discutido durante este semestre e se sentiram capazes de se apropriar do 

conhecimento que seria discutido na disciplina. 
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Experiência 29: 

Imagem é tudo! 

 

 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia nas disfunções pulmonares agudas 

Período: 7o
 

Número de alunos: Todos os alunos divididos em grupos de 4 ou 5 alunos 

PROFESSOR(A): Gisele do Carmo Leite Machado Diniz 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Fazer com que os alunos buscassem ativamente informações sobre doenças e condições 

respiratórias agudas antes de estudá-las em sala de aula. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Maquetes ou modelos sobre doenças pulmonares agudas. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Na primeira semana de aula, eu dividi a turma em grupos de seis alunos e cada um deles   

ficou responsável por construir uma maquete ou um modelo relacionados à determinada doença 

ou condição respiratória aguda. Eles teriam que apresentar a maquete e um conteúdo teórico 

interessante sobre aquela doença no dia em que estivesse prevista a minha aula sobre o assunto. 

Além disso, no dia da revisão para a prova, sem que eles soubessem previamente, ao invés de 

eu fazer a revisão, eu pedi a cada grupo que reapresentasse suas respectivas doenças sem usar 

nenhum material complementar (apenas com o que cada um se lembrava sobre o tema). 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Conteúdo teórico: 5 pontos e maquete: 5 pontos. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

As aulas sobre cada doença ficaram muito mais interessantes, pois a apresentação dos alunos ao 

final das aulas, bem como as imagens em 3D produzidas, serviram para fixar e complementar 

o conteúdo. A maioria dos grupos se saiu muito bem e isso gerou muita motivação. A média da 

primeira prova foi 6,8 (nas minhas experiências anteriores, não passava de 5,5). 
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Experiência 30: 

Será que eu aprendi mesmo? 

 

 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia nas disfunções pulmonares agudas 

Período: 7o
 

Número de alunos: Todos os alunos divididos em duplas 

PROFESSOR(A): Gisele do Carmo Leite Machado Diniz 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Fixar o conteúdo discutido em cada aula. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Perguntas abordando o assunto do dia ao final da aula. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Como são 4 aulas seguidas para a mesma turma, adotei a seguinte metodologia: quando estão 

faltando 50 minutos para o término das minhas aulas, eu passo de quatro a cinco perguntas no 

quadro e peço aos alunos para responderem em dupla (de preferência sem consultar caderno   

e apostila). Em seguida, eu faço uma correção com o intuito de fixar os pontos-chaves do 

conteúdo abordado naquele dia. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Atividade não pontuada. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Os alunos ficaram mais envolvidos com a aula com o objetivo de responder às questões finais 

mais facilmente e sem necessidade de utilizar material de consulta. 
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Experiência 31: 

Aprendendo a aprender 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Fisioterapia nas disfunções pulmonares agudas 

Período: 6o
 

Número de alunos: Todos os alunos divididos em trios 

PROFESSOR(A): Gisele do Carmo Leite Machado Diniz 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Estimular os alunos a buscar conhecimentos sobre técnicas e recursos em fisioterapia respiratória 

antes mesmo deles serem discutidos em sala de aula. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Técnicas e recursos em fisioterapia respiratória. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Na primeira semana de aula eu dividi a turma em grupos de três alunos, cada um responsável 

por estudar uma determinada técnica ou recurso em fisioterapia respiratória e fazer um vídeo 

sobre a mesma. Eles teriam que entregar uma revisão da literatura sobre aquele tema e o vídeo 

antes de eu começar a ensinar a unidade de ensino. 

Os vídeos produzidos pelos alunos foram apresentados ao final das aulas da unidade de ensino 

e todos foram fazendo críticas construtivas sobre os erros que porventura eram percebidos na 

execução das técnicas. 

Além disso, posteriormente cada grupo visitou um paciente no ambulatório de cardiorrespiratória 

da clínica que estava sendo submetido à técnica estudada. Eles acompanharam todo o atendimento 

e elaboraram um relatório interligando o quadro clínico do paciente com o tratamento proposto 

para o mesmo. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

Referencial teórico: 4 pontos. 

Vídeo: 3 pontos. 

Relatório da visita: 3 pontos. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

A maioria dos grupos se saiu muito bem e isso gerou muita motivação. Apenas uma aluna 

relatou insatisfação com esta metodologia ativa no momento em que os alunos foram solicitados 

a relatar as suas percepções sobre a atividade. De acordo com ela, os grupos deveriam produzir 

o vídeo apenas depois que a técnica fosse demonstrada pelo professor, o que, entretanto, não é 

objetivo das metodologias ativas. 
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Experiência 32: 

Ensinando, eu aprendo melhor 
 

Curso: Fisioterapia 

Disciplina(s): Ética e Deontologia na Fisioterapia 

Período: 8o
 

Número de alunos: Todos os alunos divididos em trios 

PROFESSOR(A): Gisele do Carmo Leite Machado Diniz 
 
 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: 

Fixar o conteúdo discutido em cada aula sobre o Código de Ética em Fisioterapia e colocar os 

alunos em contato com profissionais da área de fisioterapia. 

CONTEÚDO TRABALHADO: 

Código de Ética em Fisioterapia. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE COM EXEMPLIFICAÇÃO: 

Após discutirmos o Código de Ética em Fisioterapia, solicitei que cada trio visitasse um 

fisioterapeuta formado há mais de 3 anos para verificar se os mesmos já tinham conhecimento 

sobre o novo Código de Ética em Fisioterapia publicado em 2013. Caso a resposta fosse 

negativa, eles deveriam explicar ao profissional todas as alterações que ocorreram. Todos os 

alunos agendaram a visita, realizaram a atividade e trouxeram o retorno dado pelos profissionais. 

COMO FOI PONTUADA PELO PROFESSOR: 

A entrevista e as explicações foram avaliadas em 10 pontos. 

PERCEPÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 

Tal ação serviu para fixar melhor o Novo Código de Ética e mostrar para os alunos a necessidade 

que o profissional tem de sempre estar atualizado sobre a profissão. Muitos dos profissionais 

ficaram agradecidos em receber esta atualização por parte da Universidade. 
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