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Ementa: 

A compreensão do processo de ensino-aprendizagem do ser humano, sendo discutidos 

os fundamentos teóricos do processo de ensino-aprendizagem, com ênfase nas 

principais teorias e visões cognitivistas e construtivistas de aprendizagem, e a 

aplicabilidade prática desses fundamentos no uso de metodologias ativas de 

aprendizagem, destacando o método de Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

Serão delineados importantes influenciadores do processo de aprendizagem: o 

raciocínio e funcionamento da memória humana, bem como os fenômenos de 

aprendizagem complexa: metacognição, auto-regulação e transferência de 

conhecimento. Com base nos fundamentos teóricos, diferentes estratégias e ambientes 

de ensino-aprendizagem serão discutidos, enfatizando a importância do reconhecimento 

dos estilos individuais de aprendizagem dos estudantes, como também dos aspectos 

sociais da aprendizagem e da necessidade do uso de estratégias motivacionais para 

facilitar o processo de aprendizagem.  

 

CONTEÚDO DO MODULO (DISCIPLINA) Teorias de aprendizagem e seus 

conceitos: • Definição e importância da aprendizagem; • Principais teorias de 

aprendizagem; • Implicação das teorias nos processos de ensinoaprendizagem. Visões 

cognitivas de aprendizagem: • Memória humana e cognição; • Metacognição e 

autoregulação da aprendizagem; • Transferência e solução de problemas; • Aplicação 

prática da abordagem cognitivista no processo ensino-aprendizagem. Aspectos sociais 

da aprendizagem para a prática educacional • Aprendizagem colaborativa e construtiva; 



 

• Motivação e Afetividade. Estilos de aprendizagem: • Diferentes estilos de 

aprendizagem e suas características; • Implicação dos estilos de aprendizagem no 

processo ensinoaprendizagem. Estratégias e ambientes de ensino-aprendizagem: • 

Palestras; • Atividades em pequenos grupos (oficinas, tutoriais, seminários, ambientes 

clínicos, etc.) • Aprendizagem Baseada em Problemas.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESEMPENHO  

 

Domínio cognitivo • Conceituar aprendizagem, reconhecendo a sua importância; • 

Diferenciar as principais teorias e princípios de aprendizagem, destacando as 

abordagens construtivistas; • Analisar o papel da cognição na aprendizagem, explicando 

o funcionamento da memória humana e os principais processos cognitivos envolvidos 

na aprendizagem; • Avaliar os fatores envolvidos na metacognição e auto-regulação da 

aprendizagem; • Distinguir estratégias efetivas para facilitar transferência e promover 

aprendizagem significativa; • Identificar os diferentes estilos de aprendizagem, 

explicando como estes interferem no processo de aprendizagem; • Explicar a 

importância da aprendizagem colaborativa, reconhecendo a sua influência no processo 

de ensino-aprendizagem; • Destacar a importância e a influência da motivação 

(intrínseca e extrínseca) e da afetividade na aprendizagem, identificando os fatores que 

interferem na motivação e afetividade dos estudantes no contexto individual e coletivo; 

• Saber aplicar diferentes estratégias pedagógicas para promover um ambiente de ensino 

motivador; • Analisar as características, vantagens e desvantagens inerentes às 

diferentes estratégias de aprendizagem; • Analisar os fundamentos teóricos e princípios 

da metodologia ABP, relacionando a sua aplicabilidade no contexto educacional da 

saúde; • Explicar a dinâmica de um grupo tutorial em ABP (7 passos), diferenciando os 

papéis de cada membro (tutor e estudantes); • Distinguir os tipos de problemas do 

método ABP, descrevendo a sua aplicação.  

 

Domínios psicomotor e afetivo • Desempenhar os diferentes papéis dos membros de 

um grupo tutorial em ABP (tutor e estudantes); • Aplicar os requisitos básicos para a 

elaboração, avaliação crítica e aprimoramento de problemas para grupos tutoriais em 

ABP; • Aplicar o Inventário de Estilos de Aprendizagem, analisando criticamente os 

resultados encontrados; • Usar de forma eficaz o Ambiente Virtual de Aprendizagem da 



 

FPS como uma estratégia de aprendizagem; • 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.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS Os participantes receberão um manual 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 durante o período do curso através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem da FPS, também utilizado para compartilhamento de informações e 

referências bibliográficas entre estudantes, docentes e coordenação do Módulo 

(disciplina), bem como para o envio das tarefas solicitadas.  

 

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  

 

AVALIACAO 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 de 3 tarefas que serão 

que deverão ser desenvolvidas no decorrer do módulo (disciplina). Os estudantes 

também avaliarão todas as atividades do módulo (disciplina) e os docentes ao final de 

cada encontro, a fim de contribuir com possíveis melhorias do programa.  

 

CRITERIOS DE APROVACAO - Cada uma das 3 tarefas será avaliada 

individualmente. - Para ser considerado aprovado no módulo o estudante deverá atingir 

a nota minima de 7.0 (satisfatorio) em cada uma das tarefas 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 aritmética das 3 (três) tarefas . 
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