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OBJETIVO 

GERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO DA 

APRENDIZAGEM 

(ao final da 

disciplina o/a 

cursista deverá...) 

AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

(ATIVIDADE A 

SER PROPOSTA) 

CONTEÚDOS 

A SEREM 

ABORDADOS 

MATERIAL 

COMPLEMENTAR 

CRITÉRIO DE 

AVALIAÇÃO 

FERRAMENTA(S) 

TECNOLÓGICA(S) 

PARA 

AVALIAÇÃO 

CRONOGRAMA  

(INÍCIO, AULA, 

DATA  e  

HORÁRIO DA 

ATIVIDADE 

SÍNCRONA) 

DURAÇÃO 

(vídeos + 

textos 

obrigatórios 

+ 

atividades) 

 

Desenvolver 

e aplicar as 

atividades 

práticas 

para coleta e 

análise de 

dados. 

 

- Conhecer os 

desenhos me-

todológicos de 

estudo  

- Conhecer as 

formas de 

descrição e 

análise dos 

dados obtidos. 

- Correlacionar 

a conclusão 

aos objetivos 

elencados. 

 

Construção de 

projetos de 

aprendizagem em 

Saúde e 

Fisioterapia 

envolvendo a tríade 

ensino-pesquisa-

extensão. 

Estruturação 

metodológica para 

construção do 

trabalho de 

conclusão de curso, 

com ênfase na 

análise estatística, 

descrição dos 

dados e 

conclusões.  

 

Desenvolver proje-

to de aprendiza-

gem, considerando 

os seguintes itens: 

a) realização das 

atividades práticas 

para coleta de 

dados  

b) Descrição meto-

dológica da pro-

posta de projeto de 

aprendizagem; 

c) Análise 

descritiva dos 

dados obtidos até 

esta etapa do 

projeto. 

 

- Coleta de 
dados  
- Descrição 
metodológica 
da proposta 
de projeto de 
aprendizagem; 

- Análise 

descritiva dos 

dados obtidos 

até esta etapa 

do projeto. 

 

 A avaliação se 

dará de maneira 

processual, 

verificando o 

desenvolvimento 

das habilidades 

do estudante, 

por meio das 

atividades solici-

tadas no projeto 

de aprendiza-

gem. 

O contrato didá-

tico da disciplina 

será apresentado 

no primeiro dia 

de aula, conten-

do os critérios 

de avaliação e o 

cronograma de 

atividades. 

Envio do material 

para e-mail da 

docente. 

Início: 

03/11/2020 

Termino: 

27/03/2021 

Semana  (cada 

professor 

determinará a 

semana das 

atividades 

previamente 

acordado com os 

alunos) 

Atividade 

Síncrona 

(TEAMs) –

máximo 2h/dia as 

sextas-feiras 

 

Atividade 

Assíncrona – de 

acordo com 

numero de 

semanas 

determinada por 

cada docente  

 

 

 

Total: 20h 
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