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 (Sinopse do Conteúdo) Estudo dos fundamentos teóricos e práticos dos processos de 

análise e (re) desenho de currículo, dos diferentes tipos de currículo, dos principais 

modelos de análise e (re)desenho curricular e todos os componentes envolvidos nesse 

processo. Os conhecimentos e habilidades desenvolvidas nesse módulo são essenciais ao 

docente que se confronta com a tarefa diária de promover o aprendizado e o crescimento 

profissional dos futuros profissionais de saúde.  

 

CONTEÚDO DO MÓDULO Características e tipos de currículo; - Diretrizes Curriculares 

Nacionais; - Competências e Domínios de aprendizagem; - Taxonomia de Bloom; - 

Modelos de análise e (re)desenho curricular; - Modelos de integração curricular; - Four 

Components Instructional Design (4C/ID).  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESEMPENHO Domínio cognitivo: • 

Compreender a história dos currículos e reconhecer a importância desse elemento na 

aprendizagem dos estudantes; • Compreender a importância das Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos diversos cursos na construção de currículos de graduação; • Compreender as 

etapas de análise e (re)desenho de currículos, a partir de sistemas de desenho instrucional 

específicos; • Avaliar as características, vantagens e desvantagens inerentes às diferentes 

estratégias de análise curricular; • Saber aplicar estratégias efetivas de análise curricular; 

Domínios psicomotor e afetivo: • Demonstrar respeito e cordialidade durante as atividades 

colaborativas em grupo; • Desempenhar a análise e redesenho de um currículo; • Usar de 

forma eficaz o Ambiente Virtual de Aprendizagem da FPS como uma estratégia de 

aprendizagem pessoal e colaborativa; • Demonstrar habilidades de comunicação e 

apresentação oral; • Realizar todas as suas atividades de modo ético e profissional.  



 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM Para o desenvolvimento das 

atividades será adotada a Metodologia Ativa de ensino-aprendizagem.  

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAGEM As atividades serão distribuídas entre as 

seguintes estratégias de aprendizagem: Palestras, Grupos tutoriais ABP, Oficinas, 

Dinâmicas e atividades em grupo, Exposições e avaliação, Aprendizagem a distância.  

 

RECURSOS DIDATICOS Os participantes receberão este manual impresso contendo 

todas as informações necessárias sobre o curso, incluindo objetivos, cronograma, descrição 

das atividades, avaliação, informações sobre palestrantes e tutores e bibliografia sugerida. 

Os textos, artigos, problemas e outros materiais a serem utilizados durante as atividades 

serão disponibilizados no Ambiente Eletrônico de Aprendizagem da FPS (Tutoria on-line) 

para compartilhamento de informações e referências bibliográficas entre estudantes, 

docentes e coordenação do módulo, bem como para o envio das tarefas do módulo.  

 

AVALIAÇÃO DO MÓDULO Todos os estudantes serão avaliados formativamente 

durante todas as atividades do curso e receberão feedback referente à participação e 

desempenho. A avaliação somativa dos estudantes consiste na média ponderada da tarefa 1 

que será descrita detalhadamente no tópico a seguir, mais a tarefa 2 (avaliação do tutor) 

acerca de participação dos estudantes no grupo tutorial durante o módulo. Os estudantes 

também avaliarão todas as atividades do módulo e os docentes ao final de cada encontro, a 

fim de contribuir com possíveis melhorias do programa.  

 

CRITERIOS DE APROVAÇÃO - Para ser considerado aprovado no módulo o estudante 

deverá atingir a nota minima de 7.0 (na média) na tarefa numa escala de 0 a 10. - As tarefas 

que não atingirem o mínimo esperado deverão ser refeitas em prazos a serem acordados 

com o coordenador do módulo. - A nota final do módulo será o resultado da média 

ponderada da tarefa e avaliação pelo Tutor. 
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