
DATA HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE OBJETIVOS POR QUE DEVO PARTICIPAR? 

13h30min B222 Consultoria em Metodologias Ativas de Aprendizagem

Apresentar e discutir o funcionamento do Núcleo de Consultoria no curso 

de Medicina, como uma ação de apoio aos discentes, promovendo a 

capacitação de docentes/consultores e fomentando a participação dos 

alunos.

Em que consiste  a Consultoria em Metodologias Ativas de Aprendizagem, no 

UNESC?

18h50min B222 Eixos Transversais: Reflexões sobre Direitos Humanos 

Analisar a educação em Direitos Humanos como um dos eixos 

fundamentais para educação, refletindo sobre as Diretrizes Nacionais para 

a Educação em Direitos Humanos, conforme Parecer CNE/CP nº8, 

06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 1 de 30/05/2012.

Como a legislação referente aos Direitos Humanos impacta minha conduta 

docente?

9h São Mateus Avaliando o Interno: IAPES e Avaliação do Domínio Cognitivo
Analisar e aprimorar a avaliação de competências, através do IAPES, e de 

avaliação do domínio cognitivo, para os Internos no curso de Medicina.

Como aplicar o Instrumento de Avaliação da Prática do Estágio 

Supervisionado (IAPES), para que ele tenha impacto na melhoria do 

desempenho dos Internos? Como deve funcionar a avaliação cognitiva no 

Internato?

13h30min B222
Metodologia Ativa de Aprendizagem: O PBL do UNESC (tutores 

atuais e novos) - Parte I

Reforçar os fundamentos da metodologia ativa de aprendizagem: PBL,  para 

os tutores do curso de Medicina e para professores que desejam se tornar 

tutores.

Qual é a concepção da metodologia ativa denominada Problem-Based  

Learning ? Como o UNESC aplica a metodologia? O que pode ser melhorado 

com essa vivência da metodologia?

18h50min B222 Produção Científica/ Iniciação Científica e Mostra Anual do UNESC
Incentivar o desenvolvimento da produção e iniciação científica, e o 

fortalecimento da Mostra Anual do UNESC.

O que se espera da participação docente na Iniciação Científica, na Produção 

Científica e na Mostra Científica anual do UNESC?

13h30min B 222
Medicina Baseada em Evidências - MBE: discussão científica das 

evidências

Estimular e sensibilizar os docentes, preceptores e tutores em relação à 

necessidade de inserir ferramentas qualificadas para a busca de informação 

desde os primeiros anos do curso, a fim de desenvolver competências, 

habilidades e atitudes nos alunos.

Como integrar a experiência clínica às melhores evidências científicas 

disponíveis?

18h50min B 222
Língua Portuguesa II – Técnicas que facilitam o uso da linguagem 

padrão

Capacitar e conscientizar os docentes atualizando-os e orientando-os sobre 

o uso correto da linguagem escrita e suas modificações ortográficas, de 

acordo com Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

Exige-se do aluno o uso correto da Língua Portuguesa.  E qual é a situação do 

docente?

13h30min B 222
Metodologia Ativa de Aprendizagem: O PBL do UNESC (novos 

tutores e tutores)  - Parte II

Reforçar os conceitos da metodologia a ativa de aprendizagem, 

denominada PBL,  para os tutores do curso de Medicina e para professores 

que desejam se tornar tutores.

Qual é a concepção da metodologia ativa denominada Problem-Based  

Learning ? Como o UNESC aplica a metodologia? O que pode ser melhorado 

com essa vivência da metodologia?

18h50min B 222

Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Psiquiátrico – NAPP: o 

Transtorno do Espectro Autista - desafios e possibilidades. 

Entendendo, para incluir.

Conhecer o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Psiquiátrico – NAPP, seus 

integrantes  e forma de trabalho. Aprofundar conhecimentos sobre o 

Transtorno do Espectro Autista, e formas de proteção a seus direitos.

Como funciona o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Psiquiátrico - NAPP? 

Como a legislação sobre o Transtorno do Espectro Autista impacta a atuação 

docente?

16h B 222
A implantação do Teste de Progresso UNESC no curso de Medicina 

e feedback  dos resultados

Apresentar o Teste de Progresso Unesc aos professores do curso de 

Medicina. Ensinar a inserir questões no SBIT. Discutir os resultados do 

primeiro teste do curso.

Em que consiste o Programa de Teste de Progresso Unesc? Qual é o papel do 

docente no Programa de Teste de Progresso do UNESC?

18h50min B 222
Ferramentas da informação aplicadas à aula expositiva: técnicas 

de PowerPoint avançado

Aprofundar conhecimentos sobre as ferramentas do PowerPoint para 

melhor utilização do recurso e incrementar as apresentações.

Como partir do PowerPoint básico para o PowerPoint avançado, na melhoria 

das apresentações didáticas?

Segunda-feira 

(06/07/2015)

Terça-feira 

(07/07/2015)

Quarta-feira 

(08/07/2015)

Quinta-feira 

(09/07/2015)

Sexta- feira 

(10/07/2015)
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17h B 222
Reunião Pedagógica do curso de Medicina- Preparando o novo 

Estágio Eletivo

Integrar os professores do curso e realizar o  planejamento do próximo 

semestre, tendo em vista as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Medicina e as mudanças para o estágio eletivo.

Que alterações estão ocorrendo no Curso de Medicina? Como o docente 

pode oferecer Estágio Eletivo?

18h50min B 222 Como ler em Inglês sem falar o idioma: estratégias de leitura Utilizar estratégias para leitura de textos técnicos e não técnicos em Inglês.

Como conseguir ler em Inglês, sem falar o idioma? Como técnicas 

apropriadas podem auxiliar o docente na compreensão de artigos científicos 

em Inglês?

9h Baixo Guandu Avaliando o Interno: IAPES e Avaliação do Domínio Cognitivo
Analisar e aprimorar a avaliação de competências, através do IAPES, e a 

avaliação do domínio cognitivo, para os Internos no curso de Medicina.

Como aplicar o Instrumento de Avaliação da Prática do Estágio 

Supervisionado (IAPES), para que ele tenha impacto na melhoria do 

desempenho dos Internos? Como deve funcionar a avaliação cognitiva no 

Internato?

Reunião pedagógica do curso, presidida pelo Coordenador Integrar os professores do curso para  planejamento do próximo semestre.
Como posso participar do planejamento do próximo semestre letivo, no 

curso em que leciono?

18h50min 
Laboratório de 

informática
Plantão NAP, Portal UNESC, Currículo Lattes e Painel do Professor

Construir, com ajuda dos setores responsáveis, material para atividades do 

próximo semestre - Atualização do plano de ensino, currículo lattes e 

plataforma Moodle, além de esclarecer dúvidas do Painel do Professor.

Como atualizar meu plano de ensino? Meu currículo lattes está atualizado? 

Estou utilizando todo o potencial da plataforma Moodle?  Quais são as 

novidades do Painel do Professor?

16h B 222

Reunião Pedagógica do Curso de Medicina - Apresentação do 

Projeto Pedagógico do Curso: Integração curricular e 

Neuropedagogia aplicada à proposta do curso de medicina

Integrar os professores do curso e realizar o  planejamento do próximo 

semestre, tendo e vista as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Medicina e o novo PPC do curso.

Quais são as novidades e alterações no Projeto Pedagógico do Curso de 

Medicina? Como essas alterações interferem na atuação docente e na 

qualidade do curso?

Reunião pedagógica do curso presidida pelo coordenador Integrar os professores do cursos para  planejamento do próximo semestre.
Como posso participar do planejamento do próximo semestre letivo, no 

curso em que leciono?

18h50min

Conforme 

convocação do 

CEPEG

Reunião dos Orientadores de Iniciação Científica
Equalizar informações sobre a Iniciação Científica no UNESC entre os 

envolvidos.

Como posso me beneficiar do compartilhamento de informações e 

experiências na condução da Iniciação Científica do UNESC?

18h50min 
Laboratório de 

informática
Plantão NAP, Portal UNESC, Currículo Lattes e Painel do Professor

Construir, com ajuda dos setores responsáveis, material para atividades do 

próximo semestre - Atualização do plano de ensino, currículo lattes e 

plataforma Moodle, além de esclarecer dúvidas do painel do professor.

Como atualizar meu plano de ensino? Meu currículo lattes está atualizado? 

Estou utilizando todo o potencial da plataforma Moodle?  Quais são as 

novidades do Painel do Professor?

Segunda-feira 

(13/07/2015)

Terça-feira 

(14/07/2015)

Conforme convocação do Coordenador 

de Curso

Quarta-feira 

(15/07/2015)

Conforme convocação do Coordenador 

de Curso



NDE/ Colegiado de Curso
Integrar o grupo gestor  dos cursos para planejamento do próximo 

semestre.

Como participante do Núcleo Docente Estruturante ou do Colegiado de 

Curso, que contribuição posso dar na melhoria da qualidade do curso?

18h50min B 222 Utilização da Taxonomia para Planejamento de Ensino e Avaliação
Conhecer a taxonomia dos objetivos educacionais e sua aplicação no 

planejamento do ensino e nas avaliações.

Como classificar e utilizar objetivos de aprendizagem e questões de prova, 

segundo diferentes demandas cognitivas? Como a utilização de uma 

taxonomia ajuda o docente a não se restringir apenas a objetivos/questões 

de simples evocação de conhecimento armazenado? Recuperar informação 

armazenada ou processar informações na transferência de aprendizagem, 

diante de uma situação nova?

16h B222 Mentoring

Apresentar e discutir o programa de Mentoring   do curso de medicina, 

como uma ação de apoio aos discentes, para os futuros professores 

mentores.

Como será implantado e como funcionará o Programa de Mentoring  no 

UNESC?

18h50min B222 CPA (Pesquisa de Satisfação)
Apresentar os resultados da pesquisa de satisfação realizada com os alunos 

do Unesc em 2014/2.
Os alunos estão satisfeitos com o UNESC?

9h HMSJ Avaliando o Interno: IAPES e Avaliação do Domínio Cognitivo
Analisar e aprimorar a avaliação de competências, através do IAPES, e de 

avaliação do domínio cognitivo, para os Internos no curso de Medicina.

Como aplicar o Instrumento de Avaliação da Prática do Estágio 

Supervisionado (IAPES), para que ele tenha impacto na melhoria do 

desempenho dos Internos? Como deve funcionar a avaliação cognitiva no 

Internato?

14h

Conforme 

convocação do 

Coordenador de 

NDE/ Colegiado de Curso (Medicina)
Integrar o grupo gestor  do cursos para planejamento do próximo 

semestre.

Como participante do Núcleo Docente Estruturante ou do Colegiado de 

Curso, que contribuição posso dar na melhoria da qualidade do curso?

NDE/ Colegiado de Curso
Integrar o grupo gestor  do cursos para planejamento do próximo 

semestre.

Como participante do Núcleo Docente Estruturante ou do Colegiado de 

Curso, que contribuição posso dar na melhoria da qualidade do curso?

18h50min B222
Estágio obrigatório e não obrigatório: definição, classificação, 

relações de estágio e procedimentos administrativos

Informar e discutir os procedimentos para estágio obrigatório e não 

obrigatório no UNESC.

Que problemas legais o desconhecimento da legislação de estágio 

obrigatório e não obrigatório podem trazer para o docente e para a 

Instituição?

Quinta -feira 

(16/07/2015)

Conforme convocação do Coordenador 

de Curso

Segunda-feira 

(20/07/2015)

Terça-feira - 

(21/07/2015)
Conforme convocação do Coordenador 

de Curso


