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1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL 
 
1.1 Histórico da Prática Eficaz  

O Método Exponencial³ foi planejado desde o final de 2015, pelo Instituto de 
Desenvolvimento Social e Cultural e pela Pro-Reitoria de Extensão da PUCRS. 
Foi desenvolvido conjuntamente com professores participantes, com o Idear 
(espaço de empreendedorismo da Universidade) e a Pró-Reitoria Acadêmica. 
Esse projeto surgiu com a necessidade e vontade de promover a 
curricularização da extensão nas disciplinas de graduação da Universidade, 
gerando inovação e vivência dentro de sala de aula. O método foi 
implementado em 11 turmas de 6 diferentes cursos, a partir de Agosto de 2016, 
com um total de 354 participantes e 18 parceiros externos. Consiste em uma 
metodologia pedagógica que integra o ensino com a extensão e busca formar 
integralmente o aluno, contemplando tanto as habilidades técnicas da formação 
profissional quanto as habilidades socioemocionais incluindo a formação de 
valores éticos e princípios maristas. Além disso, promove a aprendizagem 
alinhada à prática através da elaboração de produtos por parte dos alunos para 
entidades parceiras, como empresas privadas e outras organizações da 
sociedade civil. Desta forma, além de fomentar um currículo teórico-prático, 
disponibiliza para um público externo o conhecimento e pesquisa gerado dentro 
da universidade.    

As ações incluem inovações pedagógicas como a Sala de Aula Invertida, 
atividades de promoção de competências e habilidades socioemocionais como 
o trabalho em equipe, a autonomia, a resolução de problemas e a auto-eficácia. 
De modo geral, o tempo da sala de aula é reestruturado, dedicando maior 
proporção para experiências práticas e desenvolvimento de soluções com o 
apoio da infraestrutura da universidade como, por exemplo, o espaço IDEAR, 
que é um espaço desenhado para o fomento de ideias inovadoras.  

A efetividade do método foi mensurada cientificamente por uma equipe de 

pesquisa, que verificou aspectos diversos na evolução dos alunos, como 

satisfação, resiliência, habilidades sócio emocionais, valores humanos, 

conhecimento teórico, bem como a satisfação dos parceiros e o impacto que os 

projetos tiveram em suas realidades. 



As atividades do semestre se encerraram em Dezembro de 2016 e – para o 
primeiro semestre de 2017, o projeto já conta com 30 turmas participantes. 
 
1.2 Objetivos da Prática Eficaz 

 
O método tem o objetivo de gerar inovação, desenvolvimento, além de 

possibilitar vivência, aprimoramento de competências e evolução profissional, 
com o aumento da experiência proporcionada aos alunos através do contato 
com parceiros externos, dentro de sala de aula. 

 
1.3 Público Alvo Atingido 

 
As ações do Método Exponencial tiveram como público alvo os alunos da 

graduação da PUCRS matriculados no segundo semestre de 2016, nas 
seguintes disciplinas: 

 

 História do Pensamento Econômico (Economia) 

 Estratégia Empresarial – 2 turmas (Administração) 

 Gestão da Inovação (Administração) 

 Nutrição, Saúde e Comunidade (Nutrição) 

 Língua Brasileira de Sinais (Letras) 

 Direito Empresarial II (Direito) 

 Economia Aplicada ao Direito – 2 turmas (Direito) 

 Prática Profissional em Avaliação Econômica de Projetos (Economia) 

 Educação e Artes Visuais (Pedagogia) 

Além dos alunos matriculados nas turmas (354 estudantes), também foram 
beneficiados com o método, 18 parceiros externos que receberam projetos 
realizados pelos mesmos. 

 
1.4 Descrição das Atividades Implantadas 

 
Reestruturação do tempo de sala de aula, com cronograma onde houvesse 

a possibilidade de utilizar de forma mais eficiente o tempo disponível. Essa 
reestruturação se deu da seguinte forma: 
 

Etapas 

A linha de condução do método consiste em sete etapas que ocorrem 
durante o semestre, todas desenvolvidas normalmente dentro de sala de aula. 

 Check-in 

A primeira etapa é chamada de Check-in. É o momento em que se 
apresenta o método, e dura apenas um encontro. 

 

 Sala de Aula Invertida 



A segunda etapa é a sala de aula invertida. Ao invés de três longos meses 
de encontros teóricos, as construções de conhecimento ocorrem nas primeiras 
quatro a sete semanas. O nome é sala de aula invertida porque inverte a lógica 
de um professor replicando teoria em sala de aula. Ao invés disso, a sala de 
aula serve para a interação entre professores e alunos. 

Ao final de cada aula, é disponibilizado um conteúdo atrativo para o aluno 
visitar pela internet (plataforma moodle). Consiste em uma lição animada que 
traz os fundamentos da disciplina. Ao final de cada lição, existe um Quiz, e a 
soma dos acertos de todos os quiz dessas aulas invertidas, compõe 10% da 
nota do aluno (1 ponto de 10). Cada lição/quiz demora aproximadamente 20 
minutos para ser resolvida. Após a realização do quiz, o aluno pode revisar a 
aula e exercício quantas vezes quiser, para que possa estudar.  

Dessa forma, ele vem para a aula com os assuntos dominados. E aí, o 
professor pode focar em estudos de caso, aplicação de conhecimento, 
dinâmicas e – assim – aprofundar o assunto de verdade. Essas dinâmicas 
valem mais 10% da média final (1 de 10).  

O objetivo disso é que os alunos venham preparados individualmente , o 
que vai deixar a evolução do grupo inteiro mais fácil. 

 

 Coordenadas 

Chegamos então na etapa das Coordenadas: um único encontro onde a 
equipe da PUCRS traz um cardápio de parceiros externos que tenham a 
necessidade de usar o conhecimento que o aluno acabou de dominar. Em cima 
das necessidades, os alunos desenvolvem projetos em grupo. O método 
trabalha com elementos de currículo criativo, que significa deixar o aluno à 
vontade para desenvolver o que gosta, e de co-criação – que significa deixar 
que alunos, professores, parceiros construam juntos o conhecimento e os 
projetos. Nesse dia, também é realizada uma dinâmica apresentando os sete 
Valores Maristas, relacionando-os com elementos de realização pessoal. 

 

 Idear 

 

E agora, chegou a hora de pôr a mão na massa: esse é o momento Idear, 
onde se planeja e se executa o projeto. Aqui são entre quatro e oito encontros 
em sala de aula, onde os alunos se reúnem em grupos, supervisionados pelo 
professor, e transformam seu projeto em realidade.  

 

-Checkpoints: Enquanto desenvolvem o projeto, os grupos entregam os 

Checkpoints, que marcam a evolução e a qualidade do trabalho. A entrega 
também é pelo sistema Moodle. Todos os Checkpoints juntos formam 15% da 
média final (1,5 de 10). 

 



- Autoavaliações (15% da média final – 1,5 de 10): nessa fase, o 

estudante também realiza  autoavaliações pelo Moodle – ou seja, avalia 
habilidades de si mesmo. Essas habilidades são indicadas pelo professor, de 
acordo com as diretrizes da disciplina. Por exemplo: comunicação, solução de 
problemas, raciocínio. O objetivo disso é ter como referência algumas 
habilidades essenciais para a vida de um bom profissional.  

 

 Stand-ups 

Logo que os projetos ficam prontos, eles são apresentados no momento 
Stand-up. Essa é a etapa em que os parceiros externos vêm até a 

Universidade ver como ficou o projeto e dão um parecer. Esta apresentação do 
Stand-up vale 15% da nota (1,5 de 10), e é atribuída ao grupo pelo professor, 

com base em critérios informados no começo do semestre (organização, 
coerência teórica, clareza, eficiência na solução). Outros 15% da nota (1,5 de 
10) o professor atribui a cada aluno de acordo com aquelas mesmas 
habilidades individuais que o aluno se autoavaliou. Depois, eles podem 
inclusive conversar e trocar feedbacks sobre suas percepções.  

 Avaliação Final 

O penúltimo encontro tem o exame teórico final, que vale 20% da nota (2 

de 10). Levando em conta que o aluno já estudou no começo do semestre e já 
pôs todo o conhecimento em prática no projeto, o exame é uma forma de 
consolidar um conteúdo que já está harmonizado. 

 

 Check-out 

O ultimo encontro é o check-out. Ele serve para que o aluno, equipe de 
apoio e o professor resolvam individualmente alguma dúvida sobre a avaliação 
ou até revejam algo que não ficou claro. É também um momento para 
descontrair, conversar sobre o semestre ou pensar em melhorias. Para se 
divertir, o check-out também serve para ver fotos da turma tiradas pela equipe 
e recordar tudo o que aconteceu no semestre. 

 

2. LIDERANÇA 
 
2.1 Equipe envolvida com a prática 
 
Equipe da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – execução e 
coordenação: 
 
Professor Wilson Marchionatti – Diretor do Instituto de Desenvolvimento Social 
e Cultural 
Anelise Gronitzki Adam – Encarregada da Incubadora Social 
Lisiane Costa dos Santos – Assistente Social 
Gisele Klein Kohlrausch – Técnica Orientadora 
Rudolf Lang Neto – Técnico Orientador 



Andressa Zenker Schrank Bucco – Estagiária de Administração de Empresas 
Bárbara Pinto do Amaral – Estagiária de Publicidade e Propaganda 
Karina Berger Marinsek – Estagiária de Publicidade e Propaganda 
 
Equipe de Professores – disciplinas participantes: 
Professor Wilson Marchionatti – Disciplinas de Economia aplicada ao Direito e 
História do Pensamento Econômico 
Professor Marcio Torres – Disciplina de Estratégia Empresarial 
Professora Andressa Generosi – Disciplina de Estratégia Empresarial 
Professora Maria Rita Macedo Cuervo – Disciplina de Nutrição, Saúde e 
Comunidade 
Professora Karine Storck – Disciplina de Educação e Artes Visuais 
Professora Ionara Rech – Disciplina de Gestão da Inovação 
Professor André Estevez – Disciplina de Direito Empresarial II 
Professora Janaína Cláudio – Disciplina de Língua Brasileira de Sinais 
Professora Leticia Hoppe – Disciplina de Prática Profissional em Avaliação 
Econômica de Projetos 
 
Equipe da Pró-reitoria Acadêmica – apoio de Infraestrutura e técnica: 
 
Professora Naira Libermann – responsável pela equipe do Idear, que fornece 
ferramentas de ensino para promover o empreendedorismo, além do espaço 
físico onde a maioria das aulas ocorreram, que é o espaço Idear. 
 
Professora Pesquisadora –  
 
Professora Esmeralda Correa Macana 
 
2.2 Participação da Alta Direção 

Os relatórios de resultados são apresentados periodicamente à alta direção, 
que apoia a prática eficaz pois esta está de acordo com o planejamento 
estratégico da instituição. 

 

3. FOCO 
 

3.1 Acadêmico e Comunidade 
 

Aluno da Universidade – recebe uma experiência inovadora de ensino, que o 
ajudará na vivência profissional e consolidação do conhecimento. 

Parceiros Externos – recebem a colaboração dos alunos para a melhoria da 
sua Empresa ou Instituição. Dessa forma, existe a interação entre Universidade 
e sociedade. 

 
4. RESULTADOS 
4.1 Formas de Avaliação 

 



a) A prática eficaz surgiu da necessidade de cumprir o plano nacional de 
educação através da meta 12.7. 

b) Buscou-se avaliar o impacto do Método Exponencial3 em distintos 

indicadores de desempenho do aluno. Assim, a avaliação teve os 

seguintes objetivos:  

 Identificar se o novo método de ensino aumenta as habilidades 
socioemocionais dos alunos, tais como perseverança e relacionamento 
social. 

 Verificar se o novo método favorece o aumento do desempenho 
acadêmico, avaliado por um teste específico de conhecimento. 

 Analisar se o novo método aumenta o pertencimento e a identidade de 
valores maristas entre os estudantes. 

 Verificar se há aumento da satisfação dos alunos nas respectivas 
disciplinas, avaliado pela sub-escala do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE) que contempla a satisfação com 
disciplinas do curso de graduação. 

 

A avaliação foi do tipo quantitativa (questionários com grupo de 
tratamento e controle no início e no final do semestre) e também qualitativa 
com grupos focais para identificar os efeitos sobre os estudantes e, da mesma 
forma, fornecer subsídios para o aprimoramento do método e validar sua futura 
expansão.  A avaliação quantitativa consistiu em métodos não experiementais 
que compara os resultados dos grupos aos quais foi aplicado o novo método 
(grupo de tratamento) com os grupos que não receberam essa intervenção e 
que continuaram tendo o método de ensino tradicional (grupo de controle). 
Para a estimação do impacto foram aplicadas distintas metodologias 
econométricas, como Propensity Score Matching, Diferenças em Diferenças e 
a combinação destas duas metodologias.   

4.2 Orçamento 

Foram gastos em torno de quarenta mil reais. 

4.3 Análise financeira 

Não compatível com a prática. 

4.4 Indicadores Acadêmicos 
 

Dados estatísticos e de comparação: a média de nota das turmas do grupo 

de tratamento foi de 6,73 e a de grupo controle, 6,64 – nota-se um 
desempenho melhor em 1% do valor da nota nas turmas de tratamento.  
Temos uma diferença estatística significativa nas disciplinas de Estratégia 
Empresarial e Economia Aplicada ao Direito, ambas positivas para o grupo de 
tratamento. 



 
 

Nota Tratamento Controle Diferença 

Estratégia Empresarial 7,05 6,13 + 9% 

Gestão da Inovação 6,93 6,74 + 2% 

Economia Aplicada do Direito 7,45 6,57 + 9% 

História do Pensamento  6,1 5,8 - 3% 

LIBRAS 5,63 6,4 - 8% 

Direito Empresarial II 6,2 6,7 - 5% 

Nutrição, Saúde e Comunidade 7,8 8,04 - 2% 

    Média Geral 6,73 6,64 + 1% 

 
Impacto do método no desempenho acadêmico: observa-se uma nota 

superior no grupo tratamento comparado com o grupo controle nas disciplinas 

de Estratégia Empresarial (1,4 pontos acima), Gestão da Inovação (1,3 

pontos), Economia Aplicada ao Direito (1,1 ponto) e Historia do Pensamento 

Econômico (com 2,6 pontos acima que o grupo controle). No entanto, nas 

disciplinas de Direito Empresarial e Libras houve um impacto negativo no teste 

de conhecimento, com uma nota no grupo tratamento inferior ao grupo controle 

de 1 e 1,9 pontos respectivamente. 
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Coeficientes de Impacto do Método Exponencial3 no Desempenho 

Acadêmico 

 
Nota: resultados estatisticamente significativos a 5% e 10% 

 

4.5 Indicadores de Produtividade e/ou satisfação dos colaboradores 

Não foi quantificado. 

4.6 Indicadores de satisfação de clientes 

Dados estatísticos e de comparação: a satisfação média foi 6,3% mais alta 
nas disciplinas do grupo de tratamento. Nesse quesito, Estratégia Empresarial, 
Gestão da Inovação e Economia Aplicada do Direito tiveram resultados 
estatisticamente significantes e positivos em relação às suas correspondentes 
no grupo de controle.
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Satisfação Tratamento Controle Diferença 

Estratégia Empresarial 0,92 0,76 + 16% 

Gestão da Inovação 0,8 0,68 + 12% 

Economia Aplicada do Direito 0,81 0,73 + 8% 

História do Pensamento  0,79 0,7 + 9% 

LIBRAS 0,84 0,87 - 3% 

Direito Empresarial II 0,85 0,84 + 1% 

Nutrição, Saúde e Comunidade 0,79 0,78 + 1% 

    Média Geral 0,828 0,765 + 6,3% 

 

Impacto do método na satisfação dos alunos: no indicador de satisfação, 
que corresponde à avaliação da disciplina através da escala do Enade, houve 
maior satisfação no grupo tratamento comparativamente ao grupo controle nas 
disciplinas de Estratégia Empresarial, Gestão da Inovação, Historia do 
Pensamento Econômico e Nutrição. Na disciplina de Libras, no entanto, 
observou-se menor satisfação.  

Coeficientes de Impacto do Método Exponencial3 na Satisfação do Aluno 
na Disciplina 

 
Nota: resultados estatisticamente significativos a 5% e 10%. Indicador 
normalizado de 0 a 1. 
 

4.7 Indicadores de captação de clientes 

Não há indicadores. 

4.8 Resultados obtidos junto à comunidade 

Foram 18 parceiros externos e 53 projetos de melhoria desenvolvidos 
para eles pelos alunos, nos mais variados âmbitos. 

4.9 Indicadores de sustentabilidade 

0,115 
0,098 

0,0615 

-0,177 

0,154 

-0,200

-0,150

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

Estratégia

Empresarial

Gestão da

Inovação

Historia do

Pensamento

Econômico

LIBRAS Nutrição



Não há indicadores. 

4.10 Outros indicadores e resultados organizacionais 

Não se aplica. 

 
5. LIÇÕES APRENDIDAS 

Os alunos se adaptam perfeitamente à novas metodologias de ensino e se 
sentem extremamente valorizados quando são desafiados a propor melhorias 
para um parceiro real, isso os aproxima da realidade e os faz valorizar o 
aprendizado, que pode ser consolidado com a vivência de uma situação que 
realmente existe. Todas as etapas do processo devem ser devidamente 
esclarecidas antes de acontecer, pois o aluno precisa se sentir seguro quanto 
às etapas do semestre.  

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE 

O Método Exponencial³ é um projeto em expansão na Universidade e no 
semestre de 2017 irá ocorrer com 30 disciplinas em média, de diversos cursos 
diferentes. O espaço Idear expandirá sua capacidade física a fim de comportar 
o número maior de alunos e a equipe de apoio do Instituto de Desenvolvimento 
Social e Cultural já está com solicitação de aumento de pessoal. Com o 
aumento das disciplinas participantes, se atingirá um maior número de alunos, 
bem como um maior número de parceiros beneficiados, aumentando a 
interação da Universidade e Sociedade, que é o propósito do Service Learning 
– Método Exponencial³. Até 2022, se planeja implementar a metodologia em 
300 disciplinas da Universidade. 

7. ANEXOS 
 

Para apreciação, enviaremos junto a este relatório, um vídeo com 
depoimentos e resultados do semestre e um segundo vídeo feito como tutorial 
da metodologia direcionado aos alunos. Além disso, acompanha o relatório 
técnico dos resultados estatísticos e um exemplo de questionário aplicado nas 
turmas de controle e tratamento. Os resultados qualitativos do grupo focal 
ainda estão em análise. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Porto Alegre, 16 de Janeiro de 2017 
 


