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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Projeto de Aprendizagem II Código: DPRF093 

Natureza: 
( X ) Obrigatória 
( ) Optativa 

 
(x ) Semestral (  ) Anual ( ) Modular 

 

Pré-requisito: 
Co-requisito: 

Modalidade: ( ) presencial (X  ) ensino remoto 

(  ) Totalmente EaD ( ) ...............% EaD* 

CH Total: 

30 

CH 

semanal: 2 

 

 
Padrão 

(PD): 0 

 

 
Laboratório 

(LB):0 

 

 
Campo 

(CP): 30 

 

 
Estágio 

(ES): 0 

 
Orientada 

(OR): 

0 

 
Prática 

Específica 

(PE): 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP):0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 
 
Estabelecimento do tema de estudo, objetivos, método de pesquisa e construção do projeto de 
aprendizagem em fisioterapia. 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

- Estabelecer tema de estudo de projeto de aprendizagem; 
- Desenvolver projeto de aprendizagem, considerando os seguintes itens: 
a) Revisão bibliográfica sobre o tema estudado; 
b) Estabelecimento de objetivos gerais e específicos; 
c) Selecionar os materiais e métodos necessários para a execução da proposta; 
d) Encaminhar projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

OBJETIVO GERAL 
Conhecer a estruturação de projeto de aprendizagem. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
- Ter domínio dos instrumentos de busca bibliográfica; 
- Saber estruturar projeto de aprendizagem.. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A. Procedimentos do professor: orientar e mediar o aluno na busca do conhecimento, estabelecer 
cronograma de trabalho individual, solictar pesquisas bibliográficas e corrigir o projeto aprensentado. 

B. Atividades dos alunos: ler, debater, discutir, realizar as atividades propostas e apresentar o projeto a 
ser encaminhado ao comitê de ética. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação se dará de maneira processual, verificando o desenvolvimento das habilidades do estudante, 
por meio das atividades solicitadas no projeto de aprendizagem. 
O contrato didático da disciplina será apresentado no primeiro dia de aula, contendo os critérios de 
avaliação e o cronograma de atividades. 

Será aprovado o aluno que atingir média 7,0 durante o semestre ou média 5,0 após exame final. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 
SILVA, A.A. Prática Clínica Baseada em Evidências na área da saúde. São Paulo: SAN, 
2009. ISBN: 9788572887427 
THOMAS, J.; NELSON, J.; SILVERMAN S.J. Métodos de pesquisa em atividade física. 6ª ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. ISBN: 9788536327136. 
Gonçalves, H. A. Manual de projetos de pesquisa científica. São Paulo: Avercamp, 
2007.ISBN:9788589311465 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
MEDRONHO, R.A. e col. Epidemiologia. São Paulo: Editora Atheneu, 2002. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. Sistema de Bibliotecas. Teses, dissertações, monografias e outros 
trabalhos acadêmicos. 2. ed. Curitiba: Ed. da UFPR, 2007. 101p. (Normas para apresentação de 
documentos científicos; v. 2). 
ARAÚJO, U.F. Temas transversais e a estratégia de projetos. São Paulo: Editora Moderna, 2003. 
ISBN: 8516039021. 
BOOTH, W. C et al. A arte da pesquisa. São Paulo: Martins Fontes, 2005. ISBN: 8533621574. 

ROSSETO JR.,aj,; BLECHER,S.;MATTOS,M. Metodologia da pesquisa em educação Física: 
construindo sua monografia.3ª edição. SP: Phorte:2008. ISBN:8576550512 
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Professor da Disciplina: todos os professores que ministram aulas no curso 
 

Assinatura: 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Profa Dra Ana Carolina Brandt de Macedo 
 
Assinatura:    
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 



 PLANEJAMENTO DA DISCIPLINA PROJETO DE APRENDIZAGEM II (DPRF 093)  

Nº máximo de vagas :50 (grupos de alunos divididos em no mínimo 2 e no máximo 5 alunos 
AULA ON LINE TEAMS (9h às 10h ) nas sextas-feiras 

Atividade semanal assíncrona via e-mail  

MODELO DE DOCUMENTO DISPONIBILIZADO PELA PROFESSORA SANDRAMARA SCANDELARI KUSANO DE PAULA SOARES 1 

 

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 

COMPLEMEN

TAR 

CRITÉRIO DE 

AVALIAÇÃO 

FERRAMENTA(

S) 

TECNOLÓGICA

(S) PARA 

AVALIAÇÃO 

CRONOGRAMA  

(INÍCIO, AULA, 

DATA  e  

HORÁRIO DA 

ATIVIDADE 

SÍNCRONA) 

DURAÇ

ÃO  

Conhecer a 

estruturação 

de projeto de 

aprendizagem. 

 

- Ter domínio 

dos instrumen-

tos de busca bi-

bliográfica; 

- Saber estrutu-

rar projeto de 

aprendizagem.. 

 

-Elaborar o projeto 

de pesquisa  

- Elaborar o projeto 

de pesquisa de 

acordo com os 

itens solicitados 

pelo comitê de 

ética 

- Estabelecer tema 

de estudo de projeto 

de aprendizagem; 

- Desenvolver pro-

jeto de aprendiza-

gem, considerando 

os seguintes itens: 

a) Revisão biblio-

gráfica sobre o 

tema estudado; 

b) Estabelecimento 

de objetivos gerais 

e específicos; 

c) Selecionar os 

materiais e métodos 

necessários para a 

execução da pro-

posta; 

d) Encaminhar pro-

jeto ao Comitê de 

Ética em Pesquisa. 

 Elaboração e 

entrega do 

projeto de 

pesquisa (0-100) 

Envio do material 

para e-mail da 

docente. 

Início: 05/05/21 

Término: 13/08/21 

Semana  (cada 

professor 

determinará a 

semana das 

atividades 

previamente 

acordado com os 

alunos) 

Atividade Síncrona 

(TEAMs) –máximo 

2h/dia e 

determinada de 

acordo por cada 

docente 

Atividade 

Assíncrona – de 

acordo com número 

de semanas 

determinada por 

cada docente  

 

 

 

Total: 

30h 

  


