Metodologias Ativas – Semipresencial
SOBRE O CURSO
Promover atualização acadêmica dos profissionais voltados para a docência em todos os níveis,
possibilitando vasta reflexão sobre o seu papel frente a diversidade cultural encontrada na sala de aula
e presente no ambiente acadêmico atual, além de prepará-los para o atendimento às novas diretrizes
pedagógicas e às principais atualizações metodológicas, desenvolvendo competências e habilidades do
séc. XXI onde professores e estudantes se envolvem como parceiros em seus processos de ensino e
aprendizagem em um mundo contemporâneo e tecnológico.
Compromissos e Desafios






Promover os conhecimentos frente às principais atualizações metodológicas;
Desenvolver conhecimentos e competências sobre as Metodologias Ativas e os processos
avaliativos na perspectiva da Avaliação da Aprendizagem Formativa;
Aprofundar os conhecimentos sobre Legislação Educacional Brasileira, Currículos;
Possibilitar ao docente e aos demais profissionais da educação o conhecimento acerca das atuais
metodologias estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura;
Discutir as principais barreiras para adesão aos novos métodos de ensino-aprendizagem;

Público Alvo
Graduados em diversas áreas do conhecimento que tenha interesse em atuar na área educacional,
aprimorando seus conhecimentos em metodologias ativas.

FORMAS DE PAGAMENTO
Não Colaborador UNIS

Planos de Pagamento

Valor Bruto

Plano A – 12 parcelas

R$ 300,00

Plano B – 24 parcelas

R$ 150,00

Obs.: Turmas externas serão formadas mediante análise do número de interessados.
Colaborador UNIS

Planos de Pagamento

Valor Bruto

Plano A – 12 parcelas

R$ 180,00

Plano B – 24 parcelas

R$ 90,00

Obs.: O valor das mensalidades será descontado em “folha” e a primeira mensalidade será no mês de
abertura do curso.

Matrícula: R$ 100,00

ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

NÚCLEO ESPECÍFICAS
Disciplina

Carga Horária

Avaliação da Aprendizagem Ativa

45 horas

Fundamentos das Metodologias Ativas

45 horas

Gerações e Contextos Sociais

45 horas

Aprendizagem por Projetos

45 horas

Técnicas e Ferramentas para Metodologias Ativas I

45 horas

Técnicas e Ferramentas para Metodologias Ativas II

45 horas

Aprendizagem Interdisciplinar

45 horas

Aprendizagem baseada em Problematização

45 horas

