
 

1 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS 

  

SEGMENTO: IES – Instituições de Ensino Superior 

CATEGORIA: Gestão Acadêmica 

TÍTULO DA PRÁTICA: “PROJETO DE PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA” 

   

1 PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL 

 

1.1 Histórico 

  

A iniciativa de criação do “PROJETO DE PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA” originou-se a 

partir dos objetivos estratégicos voltados para o aprimoramento do Projeto Pedagógico Institucional, 

definidos em Planejamento (PDI – 2014/2020) pela Reitoria sendo elaborado e executado, no ano de 2015, 

pela Pró-Reitoria Acadêmica e a Diretoria de Ensino Presencial.  

No início de 2015, o Pró-Reitor Acadêmico José Roberto Almeida Junqueira lançou oficialmente a 

idealização da proposta e, na sequência, foi organizado um Comitê para a elaboração do regulamento, que 

segue anexo ao presente relatório de avaliação. 

Em projeto acadêmico encaminhado pela Diretoria de Ensino Presencial à Reitoria, o Comitê 

responsável pelo Projeto justificava que a iniciativa intitulada “PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE 

AULA” visava reconhecer o mérito de seus docentes pela inovação e criatividade nas práticas acadêmicas e 

divulgá-las. 

Desse modo, o projeto foi idealizado com base na seleção e reconhecimento das melhores 

experiências pedagógicas desenvolvidas e aplicadas nos cursos de graduação do ensino presencial entre 30 

de março a 01 de setembro de 2015, que, comprovadamente, tenham sido exitosas em relação ao 

aprimoramento e facilitação do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes e que estivessem em 

consonância com o Projeto Institucional de formação por competências e o perfil do corpo discente da 

UNIFEOB. 

No dia 30/03/2015, iniciou-se, através de banners, panfletos, e-mail institucional e um vídeo do 

Reitor e do Pró-Reitor Acadêmico, que seguem anexos, a divulgação para todos os docentes, convidando-os 

a participarem da iniciativa. 
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O Comitê responsável pelo Projeto realizou reuniões com todos os colegiados de cursos para a 

disseminação dos objetivos da iniciativa institucional, bem como para esclarecer as dúvidas e incentivar a 

participação e a reflexão sobre o planejamento de um encontro de aprendizagem (aula).   

Entre 30/03/2015 e 01/09/2015, os docentes inscreveram, por curso, uma experiência didática, 

resultando um total de 70 práticas. Na sequência, os professores inscritos socializaram sua experiência com 

os demais docentes de seu curso, ocasião em que foi selecionada a prática que representaria o curso. A 

primeira fase de premiação ocorreu no dia do professor, em que os 14  docentes representantes dos cursos 

foram presenteados com um tablet. 

A etapa final foi realizada no dia 07/11/2015, em que, diante de todos os docentes da IES e de uma 

Comissão de Avaliação Externa, os docentes eleitos apresentaram suas práticas. Coube à Comissão de 

Avaliação Externa, com base na tríade inovação, alinhamento das práticas com o PPI e a coerência 

acadêmica das apresentações, julgar os trabalhos apresentados, sendo eleita a prática: “Pensando o meu 

bairro e planejando minha cidade", cuja autora, Profª Dra. Geisa Aparecida da Silva Gontijo, do curso de 

Engenharia Civil, foi agraciada com uma viagem a Portugal. 

  

1.2 Objetivos da Prática 

  

A iniciativa acadêmica “PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA” buscou reconhecer, 

identificar e socializar as práticas docentes que potencializaram a aprendizagem no ano de 2015, dando 

visibilidade às experiências pedagógicas consideradas exitosas e possíveis de serem compartilhadas entre 

os docentes da IES. Em especial, estimulou a participação dos docentes como sujeitos ativos na efetiva e 

permanente implementação do Projeto Pedagógico Institucional de Formação por Competências e os 

incentivou a desenvolver uma cultura de autoavaliação e de reflexão sobre sua prática acadêmica. 

Na perspectiva do Projeto Pedagógico Institucional de Formação por Competências, destaca-se a 

importância da utilização de estratégias de ensino-aprendizagem, que propiciem a junção da teoria e da 

prática, orientadas para o desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e conhecimentos 

técnicos. Em suma, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) busca alinhar objetivos de aprendizagem, perfil 

do estudante de graduação e o desenvolvimento de práticas pedagógicas ativas e eficientes. 

Nesse sentido, o “PROJETO DE PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA”, ao propor 

visibilidade às práticas docentes essenciais ao pleno desenvolvimento do PPI, funcionou como um desafio a 

todos, tornando-se assunto constante em toda a comunidade acadêmica. 
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Na perspectiva do estudante, objetivou-se, com a aprendizagem significativa, o desenvolvimento 

de competências específicas e atitudinais, a promoção de atividades de pesquisas, intercâmbios de ideias e 

a construção e compartilhamento do conhecimento produzido. 

Em relação à aprendizagem colaborativa, é importante ressaltar que, através da especificidade do 

Projeto Pedagógico Institucional que traz como questão essencial o desenvolvimento de comportamentos 

necessários ao profissional do século XXI, as competências como trabalho em equipe, comunicação, 

comprometimento, adaptabilidade e flexibilidade, responsabilidade social, raciocínio lógico e 

argumentação, gestão do tempo, liderança, empreendedorismo, criatividade e inovação, e visão sistêmica 

foram ainda mais valorizadas e desenvolvidas através do debate promovido pelas etapas do “PROJETO DE 

PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA” 

Em síntese, esta prática objetivou reconhecer o trabalho dos professores no exercício da atividade 

docente; identificar, reconhecer e socializar as práticas que potencializam a aprendizagem; dar visibilidade 

às experiências pedagógicas conduzidas pelos professores e consideradas exitosas e passíveis de adoção 

por outros professores da UNIFEOB; estimular a participação dos professores como sujeitos ativos na 

efetiva e permanente implementação do Projeto Pedagógico Institucional de Formação por Competências 

da IES, e incentivar os docentes a desenvolverem a cultura da autoavaliação e da reflexão sobre sua prática 

docente. 

   

1.3 Público Alvo Atingido 

  

Podemos indicar como públicos-alvo do “PROJETO DE PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE 

AULA” os docentes e os discentes de todos os cursos de graduação presencial da UNIFEOB -  Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências 

Biológicas Licenciatura, Ciências Contábeis, Cursos Superiores de Tecnologia, Direito, Enfermagem, 

Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Fisioterapia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina 

Veterinária, Pedagogia, Química Bacharelado e Química Licenciatura. 

   

 1.4 Descrição das Atividades Implantadas 

  

Por intermédio de sua Pró-Reitoria Acadêmica e sob a coordenação de um Comitê de 

Regulamentação com composição multidisciplinar, foi implementado o Projeto de Práticas Bem-Sucedidas 

em Sala de Aula, cujas etapas e respectivas atividades de desenvolvimento e implementação serão 

descritas a seguir: 
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1ª Etapa: CONCEPÇÃO DO PROJETO 

 

O PROJETO DE PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA foi concebido para reconhecer o 

mérito de seus professores pela inovação e criatividade nas práticas em sala de aula, por meio de 

experiências pedagógicas bem-sucedidas - assim consideradas pelo corpo discente - e que potencializaram 

a aprendizagem do aluno. 

Essa iniciativa institucional alinhou-se ao Projeto de Formação por Competências, que prioriza o 

planejamento estratégico de competências (específicas e atitudinais) a serem desenvolvidas e/ou 

aprimoradas em cada um dos módulos dos cursos de graduação presenciais da IES, tais como: trabalho em 

equipe, comunicação interpessoal, comprometimento, adaptabilidade e flexibilidade, responsabilidade 

social, gestão do tempo, liderança, empreendedorismo, criatividade e inovação. 

Na etapa de concepção, destacam-se as iniciativas institucionais para a viabilização da iniciativa 

PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA, acima descritos, e a delimitação dos objetivos específicos do 

projeto em alinhamento com os objetivos estratégicos da IES, voltados para o aprimoramento do Projeto 

Pedagógico Institucional, definidos em Planejamento (PDI - 2014-2020) pela Reitoria. 

 

2ª Etapa: COMITÊ DE REGULAMENTAÇÃO   

A organização do PROJETO DE PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA foi de 

responsabilidade de um Comitê, instituído pela Pró-Reitoria Acadêmica exclusivamente para esse fim, com 

as seguintes atribuições: coordenar e apoiar, logística e administrativamente, o funcionamento da 

atividade em todas as suas etapas; apoiar e subsidiar o trabalho da Comissão Julgadora; e responder às 

dúvidas e solucionar casos omissos que eventualmente surgissem da leitura e interpretação do 

Regulamento. Fizeram parte desse Comitê os professores Flávia Leite Figueiredo, Danielle Rodrigues, 

Márcia Mariza Belli, Cyro Gilberto Nogueira Sanseverino e Ana Flávia de Carvalho. 

Em complemento, cada curso de graduação presencial poderia instituir, sob orientação dos 

respectivos coordenadores, uma Comissão com as seguintes atribuições: coordenar e apoiar, logística e 

administrativamente, no âmbito do curso ou grupos de cursos, o funcionamento da atividade, desde o seu 

lançamento até o término da primeira etapa; e apoiar o Comitê na implementação das regras desta 

atividade. 
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3ª Etapa: PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES 

 

Em consonância com o Regulamento do PROJETO DE PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE 

AULA, o prazo de inscrições iniciou-se em 30/03/2015 e foi encerrado em 01/09/2015. Fora desse prazo, 

nenhuma inscrição foi aceita. Puderam ser inscritas as experiências pedagógicas que tivessem sido 

realizadas e que apresentassem evidências - efetivamente comprovadas - de sucesso na aprendizagem e no 

desenvolvimento de competências técnicas e atitudinais, assim considerado pelo corpo discente que tenha 

participado da experiência. 

Cada docente pôde concorrer com 1 (uma) experiência, podendo fazer a inscrição em cursos 

diversos, desde que neles lecionasse. Em caso de mais de um docente autor, apenas um recebeu a 

premiação, devendo este ter sido indicado no formulário de inscrição como autor principal. Coube ao 

Colegiado de Curso, convocado especificamente para esta finalidade, selecionar, mediante votação, o 

trabalho que participou da etapa final. Em caso de empate, a decisão foi de responsabilidade dos membros 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

  

4ª Etapa: CRITÉRIOS: DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

  

Em relação aos critérios de inscrição e à documentação exigida para a apresentação da prática e 

inscrição no Projeto, considerou-se inscrito o docente que protocolizou: documento em uma via 

encadernada ou grampeada, acompanhada de cópia digital em CDE ou DVD-ROM, contendo o relato 

pormenorizado de experiência realizada no decorrer do primeiro e segundo semestres de 2015 (observadas 

as datas definidas no regulamento), estruturado da seguinte forma: Capa; Folha de rosto, com a indicação 

“PROJETO DE PRÁTICAS BEM SUCEDIDAS EM SALA DE AULA”, informando o Título do trabalho e o 

respectivo Curso; Sumário; Síntese da experiência; Objetivos da experiência; Descrição clara e detalhada da 

experiência, de modo a evidenciar sua relação com os objetivos estratégias e acadêmicos da IES; 

Contextualização da prática; Justificativa; Resultados obtidos; Competências e habilidades gerais do curso; 

Competências atitudinais que serão desenvolvidas durante o curso; Competências e habilidades atitudinais 

do módulo; Competências e habilidades específicas da unidade de estudo; Metodologias; Estratégias; 

Recursos didáticos; Avaliação; Autoavaliação; Anexos. 

Em termos metodológicos, o relato da experiência deveria ser digitado em fonte Arial, tamanho 12, 

espaço simples. E anexo, deveria ser reunida documentação comprobatória da realização da experiência, 

que evidenciasse sua qualidade e os resultados obtidos, tais como: artigos e matérias publicadas em 
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jornais, revistas e Internet, materiais didáticos produzidos, estatísticas que demonstrassem efetivas 

melhoras nos indicadores de rendimento, registro fotográfico e videográfico, entre outros. Não foram 

aceitos trabalhos com documentação incompleta ou organizados em desacordo com a orientação do 

Regulamento. 

  

5ª Etapa: SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA 

 

O PROJETO DE PRÁTICAS BEM SUCEDIDAS EM SALA DE AULA selecionou as melhores experiências 

em 02 (duas) etapas: 

a) seleção dentro dos cursos de graduação presencial, momento em que as práticas exitosas de cada 
curso foram escolhidas em reunião colegiada: 

b) seleção da melhor prática, em nível institucional – para onde a prática selecionada dentro de cada 
curso ou grupo de cursos foi direcionada. 

A etapa final consolidou-se em um evento de premiação intitulado “Projeto Práticas bem-

sucedidas em sala de aula”, realizado no dia 07/11/2015, que reuniu professores de todos os cursos de 

graduação presencial da UNIFEOB, ocasião em que as 14 práticas exitosas foram avaliadas por uma banca 

composta pelos doutores Ana Maria Melo Negrão, João Virgílio Tagliavini e Mônika Fritz, especialistas em 

educação, personalidades públicas reconhecidas por sua atuação e relevante contribuição no campo da 

educação do ensino superior.   

6ª Etapa: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

  

A seleção das práticas finalistas baseou-se nos seguintes critérios de avaliação: a qualidade do 

relato apresentado no documento entregue no ato de inscrição, especialmente no que se refere à 

apresentação e descrição da experiência; clareza e objetividade na exposição; respeito às normas da Língua 

Portuguesa; coerência com a missão da UNIFEOB; coerência com as diretrizes e objetivos do projeto de 

formação por competências da UNIFEOB a partir de resultados concretos e mensuráveis; respeitando o 

perfil do ingressante; potencial de aplicabilidade da experiência por outros docentes; planejamento e 

desenvolvimento das atividades.  

Em especial, a avaliação buscou as práticas que evidenciaram em seus relatos: a adequação 

didática, clareza nos objetivos da atividade; a relação das estratégias com a metodologia e os recursos 

didáticos; o interesse real do aluno, a provocação e estímulo à reflexão; o incentivo ao diálogo construtivo 
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e à participação em grupo; o exercício da autonomia por meio de escolhas responsáveis, autoavaliação e 

aceite a regras preestabelecidas em conjunto, permitindo ações proativas por parte dos alunos; a 

pertinência dos conteúdos, temas e estratégias, em relação ao currículo do curso, bem como às 

necessidades de aprendizagem dos alunos, privilegiando as competências a serem desenvolvidas no curso, 

no módulo, como também as atitudinais e as específicas da Unidade de Estudo preestabelecidas. 

 

7ª Etapa: PREMIAÇÃO  

 

A etapa final foi realizada no dia 07/11/2015, em que, diante de todos os docentes da IES e de uma 

Comissão de Avaliação Externa, os docentes eleitos apresentaram suas práticas. Coube à Comissão de 

Avaliação Externa, com base na tríade: inovação, alinhamento das práticas com o PPI e a coerência 

acadêmica das apresentações, julgar os trabalhos apresentados, sendo eleita a prática: “Pensando o meu 

bairro e planejando minha cidade", cuja autora, Profª Dra. Geisa Ap. da Silva Gontijo, do curso de 

Engenharia Civil, foi agraciada com uma viagem a Portugal. Em termos de reconhecimento, os autores 

eleitos em cada curso foram premiados com um tablet e o autor da prática selecionada pela Comissão 

Julgadora recebeu uma viagem cultural internacional com direito a um acompanhante, além de troféu e de 

certificados expedidos pela UNIFEOB. 

  

8ª Etapa: PUBLICAÇÃO DA REVISTA ELETRÔNICA “PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS NO ENSINO SUPERIOR” 

 

A Pró-Reitoria Acadêmica e a Diretoria de Ensino Presencial do Centro Universitário da Fundação 

de Ensino Octávio Bastos (UNIFEOB), objetivando colaborar com a disseminação das práticas bem-

sucedidas de seus cursos de graduação presencial, em consonância com a formação por competências, 

apresentarão à comunidade acadêmica, no dia 19 de março de 2016, a revista eletrônica “Práticas bem-

sucedidas no Ensino Superior”. 

Com a presente iniciativa editorial, almeja-se que a revista eletrônica “Práticas bem-sucedidas no 

Ensino Superior”, em breve espaço de tempo, torne-se para a comunidade acadêmica, um repositório 

confiável de estratégias de ensino-aprendizagem ativas e inovadoras que possibilitem o pleno 

desenvolvimento de competências específicas e atitudinais. 

  

 2 LIDERANÇA 
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 2.1. Equipe envolvida com a Prática 

  

A) Comitê de Regulamentação do Projeto de Práticas Bem-sucedidas em Sala de Aula 

 

Os professores Flávia Leite Figueiredo, Danielle Rodrigues, Marcia Mariza Belli, Cyro Gilberto 

Nogueira Sanseverino e Ana Flávia de Carvalho compuseram o Comitê com as seguintes atribuições: 

coordenar e apoiar, logística e administrativamente, o funcionamento da atividade em todas as suas 

etapas; apoiar e subsidiar o trabalho da Comissão Julgadora; responder às dúvidas e solucionar casos 

omissos que eventualmente surgissem da leitura e interpretação do Regulamento. 

  

B) Publicação de um periódico on line: 

A professora Michele Cristina Souza Achcar Colla de Oliveira, responsável pela editoração e 

publicação da revista eletrônica “Práticas bem-sucedidas no Ensino Superior”, que será lançada no dia 19 

de março de 2016. 

  

C) Comissão externa julgadora: 

  

Ana Maria Melo Negrão 

 

Possui Bacharelado e Licenciatura em Letras Anglo-Germânicas pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas (1963); Bacharelado em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(1994); Mestrado em Educação - Faculdades Salesianas (1997) e doutorado em Educação pela Universidade 

Estadual de Campinas -UNICAMP (2002). Foi professora de Linguística e titular de Sociologia Jurídica na 

PUC-Campinas, onde exerceu também o Cargo de Coordenadora Geral de Graduação. Atualmente é 

relatora 17a. turma tribunal de ética/disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil SP; pesquisadora - 

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas; Assessora jurídica - Liceu Salesiano Nossa Senhora 

Auxiliadora de Campinas, professora titular do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, UNISAL, em 

Direito de Família e Sucessões; integra a CPA - Comissão de Avaliação interna do Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo, pesquisadora do Centro de Memória da UNICAMP e Avaliadora de cursos de 

graduação de Letras e de Direito pelo INEP/ Ministério da Educação. Tem experiência na área de Direito, 

com ênfase em Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: direito do trabalho, direito de Família 

e Sucessões; Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente e do Idoso no UNISAL/ 

Campinas-SP. Ocupa a Cadeira n. 08 da Academia Campinense de Letras e é membro do Instituto Histórico - 

Geográfico e Genealógico de Campinas, ocupando a Cadeira Machado de Assis. 
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João Virgílio Tagliavini 

João Virgílio é professor Associado no Departamento de Educação da UFSCar, e é credenciado no Programa 

de Pós-Graduação em Educação, na linha de História, Filosofia e Sociologia da Educação. É membro da 

Comissão Nacional da OAB para implantação do Eixo de Fundamentos no Exame de Ordem; foi membro da 

Comissão de Educação Jurídica da OAB/SP (2010-2012); membro da Comissão OAB vai à Faculdade/ OABSP 

(2013-2015). Desde 2003 coordena o grupo de pesquisa Educação e Direito na Sociedade Brasileira 

Contemporânea, publicando coletivamente os livros A superação do positivismo jurídico no ensino do 

Direito e Exame de Ordem: uma visão crítica, coordenou ainda o livro da Comissão de Educação Jurídica da 

OAB SP, intitulado Educação Jurídica em Questão; além de promover congressos e publicar outros 

trabalhos na área do ensino do direito. Já foi membro da Diretoria da Associação Brasileira de Ensino do 

Direito, à qual é associado. Coordena a comissão para implantação do Curso de Direito na UFSCar. 

Mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (1990), doutorado em Educação pela 

UFSCar (1999) e pós-doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da UNICAMP. Fora da carreira 

acadêmica, mas com forte atuação educacional, foi sacerdote católico de 1978 a 1985, quando trabalhou 

na formação de pequenas comunidades, pastoral carcerária etc.  

 

 
Mônica Fritz 

Graduada em Administração pela Faculdade Moraes Junior Mackenzie Rio (1988), mestrado em Tecnologia 

na área de Gestão em Engenharia de Produção, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca-Cefet-RJ (2005), cuja disssertação aborda a Inovação Tecnológica na Indústria de Cosméticos, 

fazendo uma análise e um estudo comparativo de caso de duas indústrias, Natura e Leite de Rosas. 

Especialização em Línguas Estrangeiras Modernas, pela Universidade Tecnológica do Paraná - UTFPR 

(2009). MBA-Desenvolvimento Humano para Gestores - FGV - apresentando TCC em grupo com o tema: A 

Influência do Psicodrama no Comportamento Profissional e TCC individual: Comprometimento Afetivo nas 

Equipes. (conclusão 2014). Experiência docente: Professora-tutora da Fundação Getúlio Vargas - EBAPE - 

IDE/Online em Cursos de graduação tecnológica e Rede Management (desde 2006), tutorando disciplinas 

de cursos livres relacionadas a Gestão do Conhecimento, Saúde e Qualidade de Vida, Negociação, Redes 

Sociais. Cursos de Graduação Introdução a Administração, Psicologia Organizacional, Administração de RH, 

Recrutamento e Seleção), Bloco de Marketing (Introdução e Estratégia de Marketing), Negociação. 

Docência presencial como Professora local do curso de pós-graduação do ISAE-FGV-Curitiba, disciplinas: 

Liderança e Inovação, Gestão de Pessoas, Marketing. Professora do módulo de Gestão de Pessoas no curso 

de Pós-Graduação Gestão Estratégica de Negócios na UNIFEOB- Centro Universitário Octávio Bastos - São 

João da Boa Vista (SP).  

  

2.2. Participação da Alta Direção 

  

João Otávio Bastos Junqueira, Reitor. 

         Incentivador e divulgador do Projeto. Através de presença constante como líder da IES, participou 

ativamente das etapas de conscientização, premiação e valorização dos docentes envolvidos. 
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José Roberto Almeida Junqueira, Pró-Reitor Acadêmico. 

         Idealizador da Prática e um entusiasta da sala de aula. Participou de diversas reuniões com o 

Comitê e definiu a viagem à Portugal como uma demonstração de valorização da prática docente. 

  

 Patricia Gomes Furlanetto, Diretora do Ensino Presencial vinculada à Pró-Reitoria Acadêmica. 

         Líder de todo o processo, participou de todas as reuniões, tanto do Comitê como das reuniões de 

colegiados. Participou das apresentações realizadas nos cursos, além das duas etapas de premiação. 

  

 3 FOCO 

  

O foco do “PROJETO DE PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA” está no desenvolvimento 

profissional docente e sua repercussão em toda a comunidade acadêmica, com vistas a ampliar o 

comprometimento e a satisfação dos nossos estudantes em relação ao processo de ensino-aprendizagem. 

  

4 RESULTADOS 

  

4.1 Formas de Avaliação 

  

Todas as práticas inscritas no “PROJETO DE PRÁTICAS BEM-SUCEDIDAS EM SALA DE AULA” 

continham um item de avaliação dos docentes e discentes. 

Através das inscrições, foi possível analisar o percentual de envolvimento dos professores, o nível 

de avaliação desenvolvida e o percentual de aprovação, por parte dos estudantes. 

  

4.2 Orçamento 

  

Segue a descrição do orçamento do Projeto:  

  

Tipo de Despesas Valor 

05 banners 1,20 x 0,90 (R$80,00 cada) R$400,00 

500 folders R$ 250,00 

Premiação primeira etapa (15 reconhecimentos) – Tablet Sansung 
(R$900,00) 

R$ 13.500,00 
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Premiação Etapa Final – Viagem Cultural Internacional R$ 12.000,00 

Transporte comissão julgadora (previsão) R$ 1.000,00 

Hospedagem comissão julgadora R$ 600,00 

Coffee break evento entrega final R$ 1.000,00 

Total das Despesas com viagem e tablet Sansung          R$ 26. 750,00 

  

    

4.3 Indicadores acadêmicos 

  

Nesse sentido, a ação implementada propiciou o compartilhamento de práticas educacionais 

exitosas, contribuindo para o fomento e a disseminação institucional de estratégias de ensino-

aprendizagem inovadoras. A primeira fase de premiação ocorreu no dia do professor, em que os 14 

docentes representantes dos cursos foram presenteados com um tablet. 

O Projeto de práticas bem-sucedidas em sala de aula possibilitou a socialização, entre os docentes 

da UNIFEOB, de 70 (setenta) experiências bem-sucedidas em sala de aula. Culminando, resultará na 

publicação de 27 (vinte e sete) práticas em um periódico eletrônico intitulado “Revista Práticas bem-

sucedidas no Ensino Superior”, que servirá à comunidade acadêmica como um repositório confiável de 

estratégias de ensino-aprendizagem ativas e inovadoras, que possibilitam o pleno desenvolvimento de 

competências específicas e atitudinais em nossos estudantes. 

Em pesquisa de satisfação encaminhada aos docentes da UNIFEOB, a Diretoria de Ensino Presencial 

obteve os seguintes resultados: 
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 4.4 Indicadores de satisfação discentes 

  

Os indicadores de satisfação discente estão descritos em cada uma das 14 práticas que seguem 

anexas ao presente relatório de avaliação. 

  

 4.5 Outros indicadores de resultados organizacionais 

  

         Como indicador não tangível, mas de excelente percepção, transcrevemos os depoimentos dos três 

membros da Comissão externa julgadora, com objetivo de demonstrar o nível de envolvimento e de 

avaliação dos membros, como também do comprometimento de toda a comunidade acadêmica no Projeto.  

   

Na perspectiva da professora Drª Ana Maria Melo Negrão, o projeto institucional práticas bem-

sucedidas em sala de aula: 

 

Tive a feliz oportunidade de integrar a banca de avaliadores, na UNIFEOB, em São João da Boa 

Vista, para analisar os projetos de Práticas Pedagógicas Bem-sucedidas no ensino superior, em que os 
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professores buscaram inovar, fugindo de paradigmas conservadores, em razão da imperiosa necessidade de 

criar novos formatos no processo de ensino e de aprendizagem. 

Foi ímpar a experiência de vislumbrar os projetos apresentados por docentes que se renovaram, 

afastando-se de práticas reprodutivas para alçarem-se a um patamar mais alto e atual com  

desenvolvimento de  técnicas problematizadoras que, sem dúvida, motivaram e envolveram os alunos, em 

um processo de interlocução bilateral professores/alunos, mediante a instigante visão de trazer a teoria à 

concretude, aproximando-se dos anseios da contemporaneidade, a permitir a construção do conhecimento 

através da reflexão, pesquisa, ação e atitudes. 

A cada projeto que se apresentava, pude sentir que a UNIFEOB está empenhada em ousar, em dar 

um novo rumo à educação do século XXI, a incentivar a pesquisa com reflexos e resultados na comunidade, 

ou seja, o conhecimento transpondo as fronteiras do ambiente acadêmico para repercutir no social. 

Restou evidente o entusiasmo de cada professor ao explicitar o seu projeto, a demonstrar que os 

envolvidos comungaram o desafio de se desalojarem de práticas esclerosadas para lançarem-se às novas 

práticas, tornando a aula participativa, com ousadia dos alunos e consequente sucesso, em clima prazeroso 

permeado de corresponsabilidade, pertença e familiaridade. 

Todos os projetos deixaram claro que se faz emergente a mudança de metodologia para 

aproximar a educação superior à dinamicidade técnico-científica da sociedade e do mundo. A UNIFEOB, 

inconformada com a acomodação pedagógica, propôs novos paradigmas pedagógicos, inclusive oferecendo 

uma viagem a Portugal ao professor do projeto eleito como mais arrojado e inovador. Não foi fácil a nós, 

integrantes da banca avaliadora, definirmos o projeto vencedor, pois todos apresentaram propostas de 

excelência direcionadas a uma atualizada formação e um competente exercício da docência. 

Posso asseverar que a UNIFEOB é um autêntico sinal de contraste no ensino superior e exemplo de 

que faz do ambiente acadêmico um locus do fazer pensar e agir para buscar resolver os problemas sociais, 

inclusive com demonstração de resultados atingidos pela pesquisa-intervenção. Saí de lá mais fortalecida e 

realmente convencida que a UNIFEOB faz a diferença. 

 

Em consonância, a professora Mônika Fritz: 

 

Fazer parte da banca para a escolha de uma dentre tantas boas práticas apresentadas foi uma 

grande alegria. Este projeto criado pela UNIFEOB - Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio 

Bastos - Projeto de Práticas bem-sucedidas em sala de aula, demonstra a preocupação em estimular e 

valorizar o professor, deixando claro que não somente suas competências técnicas são importantes, mas 

também desenvolver a capacidade de transformar as informações em conhecimento, e o conhecimento em 

sabedoria. O professor tem papel importante como articulador, facilitador, estimulador para o pensamento 

crítico, criativo, envolvendo assim os alunos nos processos da educação e por meio dos projetos 

apresentados. Foi possível perceber o alinhamento dos conceitos com práticas bem-sucedidas envolvendo 

temas não só específicos de cada disciplina como também sustentabilidade, responsabilidade social, ou 

seja, o conhecimento saindo do espaço educacional e sendo colocado em prática na sociedade. 

Segundo Piaget, o desenvolvimento intelectual é influenciado pela afetividade. A aprendizagem se 

dá a partir da assimilação que o sujeito faz do objeto aprendido. Esta aprendizagem sofre uma acomodação 

e pode gerar o equilíbrio, para depois ocorrer um novo desequilíbrio, onde tudo se inicia novamente. Para 
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que isso ocorra é necessário que o aluno interaja com o objeto, que nesse caso pode ser o material 

disponibilizado para ele e também com os outros sujeitos de seu conhecimento. Na interação entre esses, se 

constrói o conhecimento. 

O novo desafio para o ensino de qualidade passa a ser oferecer aprendizagem com eficiência na 

mesma proporção das relações interpessoais, consolidando assim em uma relação direta de aprendizagem 

saudável. Relações afetivas que se evidenciam por meio de aulas bem elaboradas, que estimulam a 

participação dos alunos, do diálogo e do conhecimento construído de forma colaborativa. Desta forma o 

comprometimento do professor no processo de aprendizagem é fator determinante para o sucesso na 

construção do saber, bem como para que alunos permaneçam e finalizem os cursos com excelente nível de 

aprendizagem, além de se tornarem profissionais com valores, ética, mais humanos e comprometidos com 

sua atuação na sociedade. 

Com a presente iniciativa editorial almeja-se que a revista eletrônica Práticas bem-sucedidas no 

Ensino Superior, em breve espaço de tempo, torne-se para a comunidade acadêmica, um repositório 

confiável e atualizado de estratégias inovadoras e ativas em sala de aula. 

 

E não menos importante, a contribuição do Professor João Virgílio Tagliavini: 

Projeto de Práticas Bem-Sucedidas em Sala de Aula, na comemoração dos 50 anos da UNIFEOB: 

no convite a tarefa parecia ingrata, pois tratava-se de “julgamento”, por ser um concurso; mas o dia foi um 

banquete de experiências, aprendizados e convivência agradável, com a presença dos professores 

participantes e “concorrentes”, de seus coordenadores, de alguns estudantes, dos diretores da instituição e 

do seu reitor, chamado simplesmente de “João”, sem “excelências ou magnificências”. 

Não teve o peso de um júri, pois as apresentações mostraram docentes interessados no processo 

de ensino e aprendizagem dos seus estudantes e os colegas de banca, professoras Ana Maria e Mônika, 

tornaram aquele dia mais belo e o resultado, segundo o meu entendimento, muito justo, embora todos 

merecessem e merecem o prêmio, pois a Instituição inteira ganhou com os Projetos apresentados. 

Gostaria que todos aqueles que lerem esses parágrafos soubessem que eu não sou dado a elogios 

tão rasgados assim, não. Quem conhece minha linguagem, sabe disso. Mas, passada a emoção daquele 

momento, a certeza de que vocês estão no caminho correto só se acentuou em mim. Continuem, continuem. 

Além disso, o professor João Otávio, com toda humildade, consultou-nos, pedindo sugestões para melhorar 

o Projeto e o Concurso. Sentimos muita honestidade e inteligência nisso. Acho até que a palavra “Com-

curso” é interessante: todos podem correr juntos “com os cursos”, sem que ninguém fique para trás. Essa é 

a ideia. Quem levou o prêmio mesmo foram todos os estudantes que se beneficiaram das dezenas de 

Projetos implantados na comemoração dos 50 anos da UNIFEOB. 

Parabéns Flávia Figueiredo, Michele Colla, Patricia Furlanetto, José Roberto Junqueira e, em 

especial, a professora agraciada com o primeiro lugar Geisa Gontijo, e ao João Otávio, que é o maestro 

dessa orquestra. 

  

5 LIÇÕES APRENDIDAS 

   

Forças:  

Organização e comprometimento dos líderes; 

Fraquezas:  

Verba restrita para a inovação acadêmica e 
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aceitação do Projeto pela comunidade 

acadêmica; perfil docente. 

 

ausência de ambientes de aprendizagem 

diferenciados, em termos de infraestrutura. 

 

Oportunidades:  

Socialização das práticas e das estratégias ativas 

de ensino-aprendizagem; integração entre os 

docentes dos cursos de graduação presencial; 

criação de um Fórum Permanente de debates 

pedagógicos e o desenvolvimento de 

tecnologias e atividades próprias. 

 

Ameaças:  

Crise econômica; diminuição do quadro de 

docentes e discentes; IES concorrentes copiando 

a iniciativa; conhecimento restrito de novas 

tecnologias educacionais. 

 

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE 

  

Transformar o projeto em um Programa Institucional Acadêmico, produzindo um portfólio de 

práticas docentes que ampliem o leque já conhecido e debatido de metodologias ativas de aprendizagem, 

além de aprimorar e dar continuidade à publicação do periódico para que ele se torne referência entre as 

publicações da área de educação no ensino superior. 

         Ampliar a ação dos Simpósios de desenvolvimento Profissional docente já realizados na IES, através 

de oficinas e workshops de estratégias didáticas ativas organizadas pelo próprio corpo docente da 

UNIFEOB. 

   

 7. ANEXOS 

  

Doc. 01 – Regulamento do Projeto Práticas Bem-Sucedidas em Sala de Aula;  

Doc. 02 – Vídeo Institucional; 

Doc. 03 – Fotos dos Eventos do Projeto Práticas Bem-Sucedidas em Sala de Aula; 

Doc. 04 – 27 Práticas bem-sucedidas em Sala de Aula que serão publicadas; 

Doc. 05 – Termo de Autenticidade assinado Pelo Reitor; 

Doc. 06 – Cópia do Projeto Acadêmico; 


