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O que você vai aprender nesse Curso? 

Professores (e candidatos a concursos públicos para professores) vão conhecer o universo envolvido na 

expressão CICLO DE APRENDIZAGEM, para o Ensino Superior, e trabalhar com as ações e elementos que compõem 

Trilha e Processo de Aprendizagem. O curso ensinará, passo a passo, como explorar um novo modelo educacional, 

que cresce a cada dia, baseado em novos pressupostos para alcançar novos resultados. 

Para isso, didaticamente, as atividades do curso (virtuais e presenciais) responderão a 5 perguntas: (a) o que é 

um ciclo de aprendizagem?; (b) do que ele é composto?; (c) como aplicar, na prática dos cursos superiores, o 

planejamento e a execução de um Ciclo de Aprendizagem?; (d) qual o novo papel do professor dentro desse contexto 

de vanguarda?; (e) como se preparar para atuar sob as perspectivas, docentes e educacionais, demandadas pelo novo 

mundo do trabalho educacional? 

 

Como funcionará esse curso híbrido? 

A dinâmica do curso se desenvolve em 2 metodologias inovadoras, principalmente: sala de aula invertida ou 

flipped classroom, e rotação por estações de trabalho. Elas acontecerão em 2 ambientes: virtual e presencial. Tal 

dinâmica é a tradução da chamada “vivência da experiência de usuário” (UX), onde cada inscrito viverá, “na real”, os 

passos e a experiência do estudante em um novo modelo. A meta é identificar-se com a trajetória de usuário, 

incorporando a EMPATIA (para um Human Centered Design) ao processo de planejamento e execução didática de 

Ciclos de Aprendizagem em unidades curriculares de Cursos Superiores. 

Esse tipo de abordagem considera que só assim é possível discutir, compreender, avaliar e desenvolver – com 

maestria – as mudanças necessárias do desempenho de papéis na sala de aula e na aprendizagem, como um todo, 

envolvendo professores e estudantes. Por essa razão, o curso começa 10 dias ANTES da data da vivência presencial, 

com a inclusão de cada inscrito em uma SALA DE AULA VIRTUAL, uma das ferramentas Google for Education. 

Nesses 10 dias ele terá acesso a um material completo de exploração para temas, roteiros e atividades, e sobre 

o que deve executar e trazer, para a oficina presencial. Serão 24 horas de atividades de treino em rede de interação e 

integração, entre pessoas com o mesmo propósito: inovar para manter-se um passo à frente da média, no mercado 

de trabalho educacional. É NO CONJUNTO DAS EXPERIÊNCIAS (PRESENCIAL + VIRTUAL) QUE O DOCENTE PARTICIPANTE CONSEGUIRÁ 

USUFRUIR DE TUDO QUE ESSA CAPACITAÇÃO PODE LHE OFERECER, EM CONHECIMENTOS, COMPORTAMENTOS E INOVAÇÃO. 

 

Quem será a Curadora de material e facilitadora de Aprendizagem do Curso? 

Eu sou a Profa. Dra. Denise da Vinha, e desenhei a trilha de aprendizagem desse Curso sobre 

Ciclo de Aprendizagem, Nível 1. Estou me aposentado da carreira do magistério superior após 32 

anos de atividades em salas de aulas, de IES particulares e públicas. 

Foram muitos anos de experiência junto ao ENADE e como avaliadora do MEC, seja para 

Cursos de Graduação, seja para Pós-Graduações no formato de Residência Multiprofissional em 

Saúde. Sem contar Coordenações de Curso, Direções e consultorias prestadas, com sucesso! 

Desde 1999 trabalho com metodologias ativas nas minhas aulas, nos diferentes cursos na área da Saúde em que 

atuei, e tenho formações concluídas em tipos diferentes de métodos, além da formação em Design Thinking que mudou 

meu mindset, desde 2016. Uso ativamente os recursos de tecnologias, multimídias, mídias sociais, e estratégias de 

tempo real, para dar aula em salas de aulas regulares, e cursos conteudistas, assim como você. 

A diferença? É o que eu vou ensinar nessa maratona híbrida, para a qual você está sendo convidado a participar! 
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Qual é a programação do Curso? 

Na SALA 

DE AULA 

VIRTUAL 

(24h de 

atividades) 

VIVA ESSA NOVA REALIDADE: AQUI VOCÊ QUEM DITA O RITMO, MAS DEVE CUMPRIR AS METAS! 

- Cada inscrito trabalhará por 10 dias com o material (leituras, vídeos, videoaulas e atividades) e as 

interações virtuais, integrando uma rede diferenciada de docentes, com foco em Growth Mindset. 

- Na sala virtual tudo o que você precisa para treinar comportamentos de conectividade virtual (um 

dos pontos fortes e diferenciais dessa capacitação!). Essas são habilidades que não são recrutadas 

quando se trabalha no presencial. Portanto, aproveite ao máximo! 

- A sala Google possui aplicativo e pode ser acompanhada pelo smartphone, também. A interação 

entre o grupo e as comunicações diárias da facilitadora, bem como tarefas a serem cumpridas, 

fazem parte da capacitação para manuseio da ferramenta virtual, e a experimentação de uma 

realidade da nova geração: a exploração livre de múltiplos ambientes e plataformas, em busca de 

conhecimento e personalização da aprendizagem. 

 

DIA 1 DO 

PRESENCIAL 

(8h de 

atividades) 

 

 

TURNO 1.1. TRAGA SUA REALIDADE E VAMOS CONSTRUIR UMA NOVA ANÁLISE CONCEITUAL 

- As dinâmicas do primeiro turno de atividades colocarão em prática os conceitos fundantes sobre 

todos os componentes do Ciclo de Aprendizagem. Prepare-se para VIVER esses conceitos, a AGIR 

sobre eles, tomando DECISÕES, analisando RESULTADOS, e CALIBRANDO reajustes. Nada é blá-blá-

blá: tudo aqui é “APRENDER FAZENDO”. 

P.S. VENHA DE ROUPAS/CALÇADO CONFORTÁVEIS, DE GINÁSTICA/ACADEMIA, POR EXEMPLO. Quer saber o motivo? 

Surpresa! 

TURNO 1.2. TRILHA DE APRENDIZAGEM E FLUXOS DE AÇÕES: COMO TRABALHAR COM A GESTÃO DO CONHECIMENTO? 

- O fluxo da aprendizagem (ou TRILHA), em um curso e/ou uma disciplina funcionam nas mesmas 

bases: é NECESSÁRIO uma curadoria de experiências capazes de atingir as competências almejadas 

no planejamento. Mapas, neurociências, mindset, taxonomia e conhecimento técnico devem 

equilibrar-se, entre a divergência criativa e a convergência seletiva, para facilitar a aprendizagem 

personalizada do estudante, ao mesmo tempo em que se cumpre com os critérios legais da oferta 

do Curso, estabelecida pelo Inep/MEC. Vamos testar e aprender tudo isso. 

 

DIA 2 DO 

PRESENCIAL 

(8h de 

atividades) 

 

 

TURNO 2.1. HORA DE PROTOTIPAR: QUAL É A TRILHA QUE VOCÊ JÁ PODE DESENHAR, NA SUA DISCIPLINA? 

- Os 2 últimos turnos são de mãos na massa: você trabalhando para o que deseja produzir, como 

resultado da sua aprendizagem. Os mapas ajudarão na tarefa de prototipar uma nova aula, baseada 

em novos princípios de planejamento: aqui, o PENSAR diferente vai levá-lo a RESULTADOS NOVOS. 

- Você está no comando, mas com tempo limitado: agilidade, criatividade, soluções, parcerias e 

superação de desafios. Nesse último turno o desafio é cumprir metas de aprendizagem, na 

produção real, e apresentação, de um Ciclo completo de Aprendizagem, para a própria unidade 

curricular. Não valem Planos de Ensino, não valem palavras: o Ciclo deve ser prototipado em 

linguagem dual e tridimensionalmente. Encare esse desafio! 

 


