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MANUAL DO NÚCLEO DE CONSULTORIA  

EM METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM 

– NCMA/Med/UNESC 

1 OBJETIVO 

O Núcleo de Consultoria em Metodologias Ativas de Aprendizagem do Curso de Medicina do 

UNESC (NCMA/Med/UNESC) tem como objetivo a otimização da experiência de aprendizagem 

do acadêmico de medicina do UNESC. Busca, ainda, promover maior flexibilidade nas 

possibilidades de estudo e acesso ao conhecimento, prestando um serviço de apoio ao 

estudante do Curso de Medicina do UNESC em relação às metodologias ativas de aprendizagem 

e, em especial, em relação ao método Problem-Based Learning - PBL. 

A Consultoria oferece, quando solicitada, orientação adicional para dificuldades de 

aprendizagem, especialmente em situações que o estudante não consegue transpor por si só. 

Assim, a Consultoria é também uma importante estratégia de flexibilização dos percursos de 

aprendizagem na trajetória curricular. 

Os dados da consultoria são contabilizados em arquivo próprio do NCMA/Med/UNESC, para 

levantamento e análise de dados, bem como confecção de relatórios.  

Complementarmente, os registros das consultorias realizadas fornecerão feedback sobre o 

processo de aprendizagem, possibilitando intervenções de melhoria no processo didático-

pedagógico. 
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2 QUANDO E COMO USAR OS SERVIÇOS DA CONSULTORIA 

O acadêmico poderá acionar a consultoria quando perceber dificuldade em algum conteúdo 

específico no estudo de seus tutoriais, dificuldade essa que não conseguiu superar com a 

mobilização de seus próprios recursos de aprendizagem.  

As consultorias serão agendadas de acordo com a disponibilidade do professor. É importante 

lembrar que é um processo de complemento à aprendizagem contínua, não devendo ser 

acionada como mera revisão para avaliações.  

O ideal é que ela seja acionada durante o estudo para o tutorial, evitando acúmulo de 

agendamentos próximos às avaliações periódicas. 

 

3 FLUXO DO PROCESSO DE CONSULTORIA 

1. O acadêmico preenche a Ficha de Consultoria, disponível no Setor de Atendimento (Bloco A) 

ou via download no Painel do Aluno, e realiza seu protocolo no Setor de Atendimento. 

2. O Setor de Atendimento encaminha o requerimento/Ficha de Consultoria para o Núcleo de 

Consultoria em Metodologias Ativas de Aprendizagem – NCMA/Med/UNESC.  

3. O NCMA agenda hora, data e local com o professor adequado para realizar a consultoria e 

lhe envia, por e-mail, a Ficha de Consultoria digitalizada. 

5. O NCMA dá retorno ao acadêmico sobre as informações do agendamento. 

6. O professor/consultor retira a Ficha de Consultoria junto ao NCMA e realiza a consultoria ao 

acadêmico, na hora, data e local, previamente agendados.  

7. A Ficha de Consultoria, devidamente preenchida pelo professor/consultor e aluno, é 

devolvida ao NCMA. 

8. O NCMA finaliza o registro eletrônico, encerrando o processo. 



 

 5 

4 PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

No ano de 2015, os professores Thiago Frasson e Alexandre Granados são os responsáveis pelo 

agendamento das consultorias nos horários determinados pela Coordenação de Curso. Os 

alunos interessados poderão procurar os referidos professores nos horários indicados. 

5 HORÁRIOS DE DISPONIBILIDADE DO NÚCLEO DE CONSULTORIA EM 2015 

Os horários dos professores responsáveis pelo Núcleo de Consultoria constam no quadro 

abaixo. 

No entanto, os serviços de consultoria prestados pelos professores/consultores podem ocorrer 

durante todos os dias da semana, conforme disponibilidade do professor/consultor e da 

compatibilidade com a disponibilidade de horário do aluno solicitante.  O aluno será 

previamente contactado pelo Núcleo para ser informado sobre o dia, horário e local onde 

ocorrerá sua consultoria. 

Dias da Semana Horários Professor 

Segunda-feira 16:50 – 18:50 Alexandre Granados 

Terça-feira 8:00 – 12:00 Thiago Frasson 

8:00 – 12:00 Thiago Frasson 
Quarta-feira 

16:50 – 18:50 Alexandre Granados 

13:00 – 17:00 Thiago Frasson 
Sexta-feira 

12:30 – 13:00 Alexandre Granados 

 

Qualquer alteração no horário de funcionamento do Núcleo de Consultoria será devidamente 

comunicado aos alunos por meio do Painel do Aluno. 
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FICHA DE CONSULTORIA EM METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM – CURSO DE MEDICINA - UNESC 

Nome:_______________________________________________E-mail: __________________________ 

Matrícula:_________________Período/Turma: _______Fone: (      )__________ Data: ____/___/______ 
 

ATENÇÃO: os estudantes deverão solicitar o agendamento da consultoria após estudo prévio do assunto, que deverá conter questões 
específicas de boa qualidade. NÃO SERÃO ACEITAS QUESTÕES FORMULADAS DE FORMA ABRANGENTE. 

Módulo/Assunto:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão(ões):___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Fontes já pesquisadas:  ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a) 

........................................................................................................................................................................ 

Relatório da Consultoria 
(PARA USO INTERNO) 

Professor contatado:__________________________________Data: ____/____/____ Horário:________ 

Agendamento da consultoria 
Data:____/____/____ (___ ª feira)  
Horário:___________   
Local: ____________________________________ 
(PARA USO DO PROFESSOR) Pontos abordados: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________              
Horário de início: Data:        /           / Atesto o recebimento da consultoria. 

Horário de término: Assinatura do(a) professor(a): 
 

Assinatura do(a) aluno(a): 

 

Retorno ao aluno: Data: ____/____/____ 

Horário:________  Meio:__________________ 

Responsável:____________________________ 


