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O uso do Pecha Kucha na área da saúde: relato de experiência 

 

Daniel Rodrigues de Farias1; Carlos da Cunha Oliveira Junior2; Ana Clara de 
Sousa Meirelles3; Thiago de Souza Lopes Araújo4 

1 – Faculdade UNINASSAU Parnaíba, Parnaíba, PI 
drfphb@hotmail.com 

 
2 – Faculdade UNINASSAU Parnaíba, Parnaíba, PI 
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carlos.oliveira@iesvap.edu.br  
 

3 – Faculdade UNINASSAU Parnaíba, Parnaíba, PI 
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4 - FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, Parnaíba, PI 

IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A., Parnaíba, PI 
thiago.araujo@iesvap.edu.br 

 

Área temática: Implementação de experiências de estratégias ativas de ensino-
aprendizagem 

Introdução: O processo de ensino-aprendizagem contemporâneo, direcionado 
para o uso das tecnologias, enfatiza a necessidade de discentes críticos, 
reflexivos e cooperativos. As apresentações orais, individuais ou por pares, 
desafiam os alunos em relação a habilidades de pesquisa, organização de 
informações e uso da criatividade. O Pecha Kucha (PK) é um formato de 
apresentação - simples, dinâmico e informal - contendo imagens ou gráficos, e 
pouco (ou nenhum) texto. Este formato foi criado por dois arquitetos, em Tóquio, 
no ano de 2003, como forma de manter o interesse e atenção do público, e 
garantir brevidade durante uma apresentação. Objetivo: Relatar a experiência 
acerca da utilização do Pecha Kucha como uma ferramenta de ensino-
aprendizagem em curso da área de saúde. Metodologia: Durante a disciplina 
de Estágio em Saúde Pública II, do curso de Odontologia, foi solicitado que os 
alunos, em grupos, produzissem apresentações Pecha Kucha sobre temas da 
ementa. O PK segue certas regras como tempo total de apresentação de 6 
minutos e 40 segundos, distribuído igualmente entre 20 slides, programados com 
transição automática em intervalos de 20 segundos (20 slides x 20”). O PK tem 
potencial de fomentar habilidades de comunicação oral, engajamento, trabalho 
em equipe, análise e interpretação científica, síntese de informações, concisão, 
criatividade, organização e administração do tempo. Para avaliar o feedback dos 
discentes foi elaborado um questionário por meio do Formulários Google. Relato 
de Experiência: No transcorrer do processo de criação do PK, inicialmente foi 
realizada uma aula para sanar dúvidas. Com o avançar do aprofundamento 
sobre os temas, as ideias e a criatividade foram emergindo dando lugar ao medo 
do desconhecido. Os alunos produziram os PK, utilizando o Power Point, e a 
socialização dos trabalhos ocorreu na plataforma Microsoft Teams, simulando 
uma estreia de cinema. Essa teatralidade serviu para valorizar os discentes pelos 
seus esforços e dedicação. No geral, os trabalhos foram bem avaliados (segundo 
aspectos de criatividade, poder de síntese, organização, domínio do assunto, 
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tempo e qualidade da apresentação), embora alguns grupos não tenham 
conseguido realizar a tarefa satisfatoriamente devido erros operacionais 
técnicos. Os alunos reconheceram o formato como interessante, embora de 
difícil elaboração. O docente sugeriu que os PK fossem publicados como 
produção técnica, incrementando os currículos dos alunos. Conclusão: 
Mediante a percepção docente e o feedback dos discentes, observou-se que a 
atividade foi efetiva em cumprir os objetivos de aprendizagem. Os alunos se 
esforçaram em encontrar imagens para tornar suas apresentações envolventes 
e interessantes, e tomaram decisões cuidadosas sobre o que incluir no PK, 
levando em consideração o limite do número de slides e tempo de apresentação. 
Dessa forma, as qualidades do Pecha Kucha tornam essa ferramenta efetiva no 
contexto do ensino superior, criando um bom ambiente de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: educação; aprendizagem; tecnologia educacional. 
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A APLICAÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

CARVALHO, A.S.¹; GUERRA, M.P.R.² 
Orientador Prof. Dr. Thiago de Souza Lopes Araújo² 

 
¹ IESVAP – Parnaíba/PI dricascarvalho75@gmail.com 

² IESVAP – Parnaíba/PI milenneguerra@gmail.com 
 

Área temática: Implementação de experiências de estratégias ativas de ensino-
aprendizagem (Problem Based Learning, Design Thinking, Ensino Híbrido, Sala 
de aula invertida e gamificação) 

Introdução: Muito se discute que metodologia utilizar no cenário educacional 
que possa levar ao êxito do processo ensino aprendizagem, principalmente no 
ensino básico, que tem a finalidade em desenvolver o educando e assegurar-lhe 
a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, de acordo com 
a LEI Nº9394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Durante a pandemia gestores 
educacionais e professores tiveram que adaptar as aulas presenciais em uma 
realidade online, impondo aos educadores estratégias que engajassem seus 
alunos, diminuindo a evasão escolar. Objetivo: Relatar a experiência acerca do 
uso das metodologias ativas e ferramentas de ensino-aprendizagem no contexto 
da educação básica, dentro do modelo de aulas “on-line” e presencial. 
Metodologia: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência sobre a 
aplicabilidade de ferramentas utilizadas na implantação das metodologias ativas 
na educação básica. Durante a aula da disciplina de Língua Portuguesa na turma 
do 5º ano, da Escola Crescer, colégio particular, situado na cidade de Parnaíba, 
foi realizado uma roda de leitura do livro paradidático “O Mágico de OZ” e após 
as discussões a professora propôs aos alunos a utilização do padlet para inserir 
suas reflexões e ilustrações. Ainda na turma do 5º ano, na disciplina de história 
foi desenvolvido a sala de aula invertida, onde o professor a partir dos 
conhecimentos prévios dos alunos aliados a novas ideias e de acordo com a 
teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, desenvolveram uma 
peça teatral sobre a Idade média. Nas turmas do 2º ano da mesma escola, foi 
aplicado a gamificação no assunto de história e geografia da Parnaíba. Após 
pesquisa, leituras e discussões em grupo, os professores desenvolveram na 
plataforma wordwall, jogos da memória, quiz, caça palavras. No fechamento do 
projeto anual “Educação e Tecnologia” a turma do 5º ano apresentou assuntos 
discutidos ao longo do ano e apresentaram na feira de ciências suas pesquisas 
utilizando as ferramentas: HQ, mapa mental, jogo educativo (tabuleiro). Pode-se 
relatar também a aplicação do PBL na turma do 2º ano do ensino fundamental 
das séries iniciais, onde foi realizado as seguintes etapas: Os alunos assistiram 
a pequenos vídeos que foram apresentados problemas ambientais dispostos em 
pequenos grupos, brainstorm, divisão dos problemas ambientais para cada 
grupo, a construção de um produto para sanar o problema discutido e a 
apresentação desse produto na feira de ciências (projeto Educação e 
tecnologia). Relato de Experiência: Observou-se que, em cada ferramenta 
utilizada dentro da metodologia ativa, os alunos de fato tornaram-se 
protagonistas do processo ensino-aprendizagem. Durante essa aprendizagem 
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ativa, os professores conseguiram manter os alunos mais concentrados nas 
propostas apresentadas e a aprendizagem efetivamente aconteceu, de acordo 
com as avaliações e feedbacks. Observou-se também, que para o ensino-
aprendizagem dos alunos do ensino básico, os professores tiveram envolvidos 
nas mudanças dos padrões de aulas expositivas ou modelos mais tradicionais 
acontecendo assim a interdisciplinaridade. Considerações Finais: Implantar as 
metodologias ativas no universo da educação básica requer foco no aluno como 
protagonista e conhecimento da equipe pedagógica acerca das ferramentas que 
possam tornar as propostas de ensino-aprendizagem mais lúdicas, atraentes 
para os estudantes, como Paulo Freire corrobora em que a prática educativa é 
um exercício constante no desenvolvimento da autonomia do estudante na 
construção do saber. A cada trabalho apresentado e de acordo com as 
avaliações realizadas com os próprios alunos, observou-se que o conteúdo não 
foi mais um dentro de um planejamento, segregando disciplina.  

Palavras chaves: educação básica; aprendizagem ativa; ensino-aprendizagem. 
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Gamificação como ferramenta de engajamento na sala de aula 

 

CASTELO BRANCO, Tatiana Mendes de Sousa ¹; REIS, Luíza Márcia 

Carvalho dos²; GARCÊS MIRANDA, Stella Cristina de Carvalho Souza ³ 

¹ Especialista em processo civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina e em gestão 
pública municipal pela Universidade Federal do Piauí, graduada em Direito pela Sociedade de 
Ensino Superior Piauiense; Especializanda em Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras pela 

FAHESP/IESVAP, advogada e professora do Curso de Direito da FAHESP/IESVAP; e-mail: 
tatianacb30@gmail.com 

² Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí, Especialista em direito e 
processo penal pela Universidade Federal do Piauí, Graduada em Direito pela Universidade 

Estadual do Piauí, Especializanda em Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras pela 
FAHESP/IESVAP, advogada e professora do Curso de Direito da FAHESP/IESVAP; e-mail: 

luizamcreis@hotmail.com; 
³ Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, Especializanda em Metodologias 

Ativas e Práticas Inovadoras pela FAHESP/IESVAP; e-mail: stella_cgarces@hotmail.com. 
 

Área temática: Implementação de experiências de estratégias ativas de ensino-
aprendizagem.  

Introdução: O fenômeno da globalização e o mundo cada vez mais conectado 
mostram que as tecnologias estão em diversos aspectos da vida cotidiana e, na 
área educacional, não seria diferente. Diante disso, as metodologias ativas 
surgem num cenário em que o próprio aluno é responsável pela construção e 
consolidação do conhecimento e que cabe ao professor o papel de facilitador. 
Para manter o engajamento e alcançar os reais objetivos são necessárias 
metodologias e/ou práticas que permitam aos discentes posturas mais ativas e 
isso acontece na gamificação, que usa elementos presentes em jogos para 
atingir objetivos no processo de ensino-aprendizagem. Objetivo: Relatar uma 
experiência na aplicação de uma metodologia de gamificação na disciplina de 
Teoria Geral do Direito para o 1º período do curso de Direito. Metodologia: A 
experiência aconteceu na disciplina de Teoria Geral do Direito do curso de Direito 
da FAHESP/IESVAP, Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piauí/Instituto de Educação do Vale do Paraíba em Parnaíba, Piauí. A aula foi 
realizada de forma remota para a turma do 1º período utilizando a plataforma de 
videoconferência Zoom e com o link de acesso disponibilizado previamente. 
Para a realização do jogo Caça ao Tesouro, primeiramente foram repassadas as 
regras. Em seguida, os alunos foram divididos em grupos nas salas simultâneas. 
O jogo contava com várias tarefas e para a sua construção foi utilizado o 
aplicativo Canva e usadas imagens do filme Piratas do Caribe. Ao final do jogo, 
os discentes encontrariam o tesouro. As professoras acompanharam os alunos 
nas salas. Relato de Experiência: O jogo Caça ao Tesouro contemplou várias 
tarefas para os alunos realizarem e encontrarem-no. Na primeira, os alunos 
construíram um mapa mental sobre as Fontes do Direito. Na segunda, 
responderam uma cruzadinha sobre diversos conteúdos. E na última resolveram 
uma charada. Durante o game foi possível debater, discutir, estimular o 
raciocínio, gerenciar o tempo e estimular a criatividade. Os discentes também 
puderam realizar o trabalho em equipe e explorar as mais diversas habilidades 
e competências. No final da aula, houve uma série de feedbacks ressaltando a 
criatividade e a forma dinâmica para revisar o conteúdo. Considerações Finais: 
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As ideias de competitividade e de evolução dos games despertaram a 
participação dos discentes durante a Caça ao Tesouro. Embora a turma extensa 
e heterogênea pudesse ser um obstáculo, foi possível trabalhar de forma 
conjunta nos grupos das salas simultâneas. Outro aspecto que também poderia 
ser um empecilho era a administração do tempo, mas a divisão das tarefas entre 
os membros dos grupos permitiu que o jogo pudesse ser executado com 
sucesso. Diante disso, é possível perceber que, para a gamificação ser 
estabelecida, não é necessário que sejam utilizados artifícios mirabolantes, pois 
o simples feito de uma forma bem pensada e estruturada é capaz de atingir os 
objetivos. 

Palavras-chave: gamificação; metodologias ativas; ensino-aprendizagem. 
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O uso de ferramentas digitais no ensino-aprendizagem em contexto 

pandêmico 

 

Maria Isabel de Vasconcelos Mavignier Neta¹, Polyanna Gomes Lacerda 

Cavalcante² 

Discente Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)¹ - Docente do Centro 
Universitário Mauricio de Nassau² 

Área temática: Formação de professores em estratégias ativas de 
aprendizagem  

INTRODUÇÃO: A pandemia de Covid-19 causou um impacto considerável na 
educação, pois trouxe à tona a discussão sobre a relevância de garantir recursos 
para aprimorar a educação a distância no Brasil. A tecnologia é imprescindível 
no que se refere à evolução digital, ensejando experiências novas, inclusive para 
o ambiente educacional. Nesse cenário, instituições com cursos presencias 
passaram a fazer uma adaptação na sistemática de ensino, ao passo que os 
professores tiveram de se reinventar, o que para muitos se revelou como um 
desafio praticamente impossível. Em face dessa realidade, os docentes 
passaram a explorar novas ferramentas visando a facilitar o processo ensino-
aprendizagem. OBJETIVO: Descrever o uso de ferramentas digitais de ensino-
aprendizagem em um contexto pandêmico. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão sistemática da literatura, realizada mediante busca nas plataformas 
Scielo, PubMed, Lilacs e Bireme, tendo como palavras-chave os termos 
ferramentas digitais, pandemia e educação. Nessa perspectiva, incluíram-se na 
pesquisa artigos nacionais e internacionais, publicados nos últimos cinco anos, 
desde que estivessem livres nos bancos de dados e se enquadrassem na 
temática proposta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Docentes de todo o mundo 
tiveram de adaptar-se à realidade imposta pela pandemia de Covid-19, e 
reaprender a ensinar com as ferramentas disponíveis, encarando um desafio a 
mais na educação de todo o mundo, em meio ao isolamento social. Insegurança 
ou, mais precisamente, medo do novo, foram alguns dos sentimentos que se 
fizeram presentes nos primeiros meses de estabelecimento do ensino remoto no 
País. A adequação das aulas, realizadas de modo diferente daquele que se 
realizava presencialmente, levou docentes e discentes a vivenciarem a 
inovação, embora com tarefas diferentes: um com a missão de reaprender a 
ensinar; e o outro, reaprender a apreender. CONCLUSÃO: Com base nos 
dados, conclui-se que as ferramentas digitais, que anteriormente eram pouco 
utilizadas como recursos no processo de aprendizagem, ganharam notoriedade 
no ensino a distância – tendo em vista o fechamento de escolas e universidades 
–, patenteando a sua versatilidade nos mais diversos níveis de ensino. 

 

Palavras-chave: ferramentas digitais; pandemia; educação. 
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USO DA GAMIFICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DA APLICAÇÃO GALLERY WALK NA DISCIPLINA DE 

IMUNOLOGIA  

 

Ana Patricia de OLIVEIRA¹, Kerolayne de Melo NOGUEIRA² 
 

 
¹Universidade Federal do Piauí, Parnaíba, Piauí, apatriciabiomed@gmail.com 

² Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, keerolayne@hotmail.com 
 

Área temática: A implementação de experiências de estratégias ativas de 
ensino aprendizagem. 

Introdução: O jogo pode ser definido como um sistema onde os jogadores se 

envolvem em um desafio abstrato, que possui regras pré-estabelecidas, com 

trabalho em grupo, interatividade e feedback, o que gera um resultado 

significativo, devido a sua capacidade de envolver e motivar os jogadores. A 

disciplina de imunologia é bastante complexa, portanto a gameficação pode ser 

uma boa ferramenta de estudo educacional como uma estratégia poderosa para 

a aprendizagem e fixação de conhecimentos sobre células e proteínas da 

imunidade inata. Objetivo:  O objetivo do presente trabalho é relatar a 

experiência da aplicação da gameficação através da metodologia ativa de 

Gallery Walk no ensino-aprendizagem da disciplina de imunologia no contexto 

do ensino superior. Metodologia:  Utilizou-se a metodologia de Gallery walk em 

3 fases para revisar o conteúdo de imunidade inata da disciplina de imunologia. 

No primeiro desafio os alunos tinham que reconhecer em pequenos grupos uma 

célula do sistema imune em um microscópio online e descrever sua função. O 

segundo desafio era um quebra cabeça sobre o processo de diapedese, que 

quando montado tinha um enigma para o terceiro desafio.  O enigma a ser 

descoberto era uma senha que dá acesso a um quiz final sobre a temática.  

Relato de Experiência: Observou-se um maior engajamento dos alunos nesta 

atividade interativa, e a maioria dos alunos elogiaram a atividade. A cooperação 

na resolução das fases do game foi alcançada, e a competição para ser o 

primeiro grupo a terminar as atividades fez com que os alunos dividissem as 

tarefas e gerissem melhor o tempo. Mesmo os alunos que não acertaram todas 

as questões do quiz discutiram os assuntos no final e fizeram questionamentos 

sobre aspectos da imunidade inata. Os alunos relataram que compreenderam 

melhor os fenômenos da imunidade inata a partir da aplicação deste jogo. 

Considerações Finais: O relato de experiência apresentado neste trabalho é 

uma proposta de reconfigurar e remodelar a aplicação de uma metodologia ativa, 

com o uso de gamificação para assim ter mais engajamento propiciando a 

criação de novos modelos educacionais. De acordo com o feedback dos alunos 

participantes, concluímos que tanto o método, as ferramentas e a sequência 

didática utilizadas, contribuíram significativamente para melhorar a compreensão 

dos conteúdos trabalhados, quando comparado com aulas teóricas tradicionais. 
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Com a gamificação observou-se uma atmosfera de competição, que foi essencial 

para a motivação e consequentemente aumentou a cooperação entre eles para 

finalizar o jogo. Portanto, levando-se em consideração a experiência, pode-se 

concluir que foi favorável a aplicação de técnicas de gamificação como recurso 

pedagógico, a experiência   foi positiva e pode contribuir para a sedimentação 

da aprendizagem e construção de habilidades tecnológicas essenciais para os 

desafios do mundo atual. 

 
Palavras-chave: jogo; imunologia; aprendizado ativo. 
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Gamificação no Ensino Remoto 

Juliana Macêdo Magalhães¹; Maria Ivone Mendes Benigno¹; Thiago de Souza 

Lopes Araújo ² 

1Docente do Centro Universitário UNINOVAFAPI 
2Docente do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

 

Área temática: Trabalho de Conclusão de Curso dos discentes do curso de Pós-
Graduação em Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras 

 

Introdução: Diante do contexto atual em relação à educação e à aprendizagem, 
observa-se que a tecnologia, o conhecimento, a velocidade da informação, a 
necessidade do saber, suas formas e interações fazem parte da realidade da 
sociedade. Nesse sentido, surge a gamificação como uma alternativa que pode 
oportunizar e propiciar diversos métodos de ensino e aprendizagem aos 
discentes. Objetivos: relatar a experiência vivenciada por docentes 
universitários com a gamificação no ensino remoto. Metodologia: Trata-se de 
um estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, 
desenvolvido a partir das vivências de docentes universitários durante o ensino 
remoto, realizadas em agosto de 2020 em um Centro Universitário, localizado na 
cidade de Teresina, Estado do Piauí, com base na metodologia ativa relacionada 
à gamificação. Resultados e discussão: A aplicação da gamificação teve como 
público-alvo os discentes do curso de Enfermagem, na disciplina projeto 
integrador, do sexto período. Para o desenvolvimento da gamificação com os 
discentes dividiu-se a atividade em quatro momentos: primeiro foi realizado um 
acolhimento, momento em que os alunos foram convidados a participar do café 
com game, ouvindo uma música animada. Na segunda etapa foram explicados 
os objetivos da aula e como iria funcionar a gamificação. Já no terceiro momento 
os alunos participaram de maneira efetiva do café com game, etapa em que 
receberam também feedbacks, o que possibilitou aos mesmos visualizarem os 
acertos e erros sobre as diferentes temáticas em discussão. No último momento 
os discentes explanaram suas opiniões sobre a aula e a gamificação. Assim, 
observou-se que com a gamificação os discentes conseguiram integrar melhor 
os assuntos propostos durante as aulas, possibilitando maior engajamento e 
dedicação dos alunos, o que resultou em discussão sobre as diferentes 
temáticas e potencialização da aprendizagem nas diversas áreas do 
conhecimento, além de estimular a autonomia e a curiosidade dos estudantes 
sobre os assuntos expostos durante as aulas. Considerações finais: Conclui-
se que a gamificação proporcionou ensinamentos mais práticos, interativos, 
lúdicos, pedagógicos e com resultados satisfatórios no processo 
ensino/aprendizagem.  
 
Palavras-chave: docentes; educação superior; jogos recreativos.  
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METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO CORPORATIVA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA COM APRENDIZAGEM BASEADAS EM PROBLEMAS EM 

UMA INDUSTRIA 

Jessyca Christina Fortes Ramos1; Thiago de Souza Lopes Araújo 2 

1 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP/IESVAP, Parnaíba, 
Piauí; jessycafortes3@gmail.com 

2 Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP/IESVAP, Parnaíba, 
Piauí; thiago.araujo@iesvap.edu.br 

 

Área temática: Aprendizagem baseada em problemas.  

Introdução: O ambiente educacional corporativo vem exigindo das 
organizações um conjunto de práticas educacionais com o propósito de 
promover a educação continuada, a melhoria da qualificação profissional, 
empresarial e de aprendizagem  dos seus colaboradores. Nessa expectativa, as 
metodologias ativas vem sendo introduzidas nos ambientes corporativos, pois 
correspondem a um conjunto de estratégias, técnicas, abordagens e 
perspectivas de aprendizagem individual e colaborativa que envolvem e engajam 
os aprendizes, de tal maneira que os torna sujeito ativo de seu processo de 
instrução. Dentre essas estratégias podemos citar Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP), que consiste na contextualização de uma situação problema, 
que passa pelas fases de análise e busca de uma solução até a apresentação 
do trabalho e análises dos resultados. A ABP procura transformar um problema 
real e integrado como base de motivação para o aprendizado autônomo, dando 
ênfase à construção do conhecimento em ambiente colaborativo e ativo.  
Objetivo: Relatar a experiência vivenciada no uso de metodologias ativas no 
processo de ensino e aprendizagem durante o treinamento interno de uma 
indústria farmoquímica localizada na cidade de Parnaíba-Piauí. Metodologia: A 
abordagem trata-se de um estudo descritivo, com perspectiva qualitativa, do tipo 
relato de experiência. A experiência foi realizada em uma indústria farmoquímica 
localizada na cidade de Parnaíba-Piauí que está no mercado há mais de 60 
anos. O estudo ocorreu no período de Outrubro a Novembro de 2021, com 47 
participantes de diferentes setores: produção, manutenção, controle e garantia 
da qualidade, suprimentos, recursos humanos, e estação de tratamento, 
divididos em com 8 turmas, sendo o tempo duração total de 15 horas. Relato de 
experiência: Na companhia anualmente são realizados treinamentos que 
prepararam o indivíduo para o exercício de determinada função, ou para a 
realização de uma tarefa específica. Nestes treinamentos, são tratados diversos 
assuntos, relacionados às práticas dentro da empresa, onde ao final aplica-se 
uma avaliação quantitativa para verificar a eficácia do treinamento. A proposta 
escolhida para aplicação do treinamento foi ABP, no qual foi subdivida em 
etapas:  a) Discussão sobre o tema de modo a despertar o conhecimento inicial 
(brainstorming); b) Explicação sobre o assunto, de modo a guiar os alunos na 
busca pela solução (aula expositiva); c) Exposição da situação-problema; d) 
Resolução para a situação-problema.  Durante a execussão da metodologia foi 
possível observar engajamento e autonomia dos participantes, pensamento 
crítico e criativo durante a resolução da situação problema. Ainda neste sentido, 
destaca-se que o trabalho em equipe promoveu uma aprendizagem colaborativa, 
a qual os conduziam a uma discussão com os colegas de grupo, possibilitando 
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o treinamento para a comunicação, cooperação e tomada de decisão. As 
discussões foram fundamentais para a resolução do problema, de modo que os 
grupos pudessem compreender a causa e assim propor medidas que pudessem 
sanar a ocorrência do problema apresentado. Considerações Finais: O estudo 
aqui apresentado demostrou o importante papel a aprendizagem baseada em 
problemas no processo de ensino-aprendizagem em ambiente 
corporativo/empresarial, sendo este um ambiente totalmente diferente do 
escolar. No treinamento observou-se que, os colaboradores demostraram 
satisfação com experiência metodológica ativa de ensino, relatando um 
ambiente mais interativo e enriquecedor. A aplicação da metodologia ativa 
dinaminozou e trouxe às práticas de trienamento interno, uma vivência inovadora 
e enriquecedora, a qual introduziu o colaborador em um local de contribuinte na 
educação corporativa. Desta forma, conclui-se que a ABP constituiu-se como 
uma proposta viável para ser implantada durante treinamentos corporativos, 
obtendo-se resultados satisfatórios diante da prática desenvolvida. 
 

 
 
Palavras-chave: educação; treinamentos corporativos; aprendizado basedo em 
problemas.  
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Role playing gestor de saúde em jogo de tabuleiro. 

 

Vanessa Cristina de Castro Aragão Oliveira¹, Ayane Araújo Rodrigues¹, José 
Lopes Pereira Junior¹, Thiago de Souza Lopes Araújo1 

 

1Docente. Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP) 
 
 
 

Área temática: Implementação  de  experiências  de  estratégias  ativas    de  
ensino-aprendizagem (Gamificação na educação) 
 

Introdução: Compreender o Sistema Único de Saúde (SUS), suas nuances e 
complexidade não é uma tarefa fácil. Ser gestor deste orgão multifacetado, seja 
em âmbito nacional, estadual ou municipal, requer um vasto conhecimento que 
vai desde administrativos, jurídicos, contábeis, éticos, dentre outros. Criado no 
ano de 1988, junto e explicito na Constituição Federal/88, o SUS foi 
fundamentado através da Lei 8.080 no ano de 1990. Desde então, outras Leis, 
Emendas Constitucionais, Portarias, Normas Operacionais e Resoluções, 
compõem seu arcabouço jurídico, dando condições de gerí-lo. É imperioso que 
o aluno da área da saúde aprenda sobre SUS no seu periodo de formação 
acadêmica. Assim, buscando a melhor maneira de ensino-aprendizagem sobre 
sistema de saúde brasileiro, criou-se um jogo de tabuleiro para trabalhar a gestão 
de saúde. Objetivo: Relatar a experiêcia na construção de um jogo didático na 
área da saúde para alunos de graduação acerca do sistema único de saúde e 
os asqpectos exigidos dentro do arcabouço jurídico. Metodologia: O processo 
empregado na ideação do produto em voga, foi realizado seguindo os seguintes 
passos: planejamento da invenção, averiguação do arte, visualização do 
objetivo, criação do projeto, concepção do produto, julgamento da obra e 
viabilidade de sua utilização pelos alunos. Inicialmente foi produzido um tabuleiro 
que jogam de seis a oito pessoas, representadas por pinos coloridos e mais três 
pinos grandes representam as três instâncias de gestão da saúde. Para fomentar 
o estudo, formulou-se perguntas que fazem parte das cartas que compõe o 
entretenimento, contendo informações sobre arcabouço jurídico do SUS, 
judicialização na saúde, vigilancia em saúde, financiamento do SUS, assistencia 
farmacêutica, rede de saúde e atenção à saúde. O jogo necessita de um dado, 
contendo númeração de um a seis. Relato de Experiência: O jogo tem como 
principal premissa fazer com que os alunos possam experimentar o SER gestor 
municipal de saúde e colaborar na construção de um sistema único de saúde 
dentro do exigido no arcabouço jurídico. Para orientar os jogadores, foi 
construido um manual de regras,com o passo a passo do jogo. Cada participante 
irá receber no início do jogo R$50.000,00 que deverão ser gastos no intuito de 
construir e gerir um sistema de saúde. Um dos jogadores será representante da 
figura do estado, ou seja, ele fiscalizará o processo de compra de construções e 
serviços, da “falência” de outros personagens, da distribuição de valores durante 
o jogo e da leitura dos coringas e “v ou f”. Para construir o sistema de saúde, 
cada participante deverá construir pelo menos 1 (uma) UBS, 1 (uma) farmácias, 
1 (uma) ANVISA, 1 (uma) vigilância em saúde e 1 (um) hospital municipal. Para 
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realizar essas construções, cada jogador deverá adquirir recursos essenciais, 
como transporte, fiscalização e treinamento, sendo que cada uma das 
construções tem uma quantidade mínima para a realização das mesmas. Ao final 
de cada rodada, cada jogador receberá a quantia de R$10.000,00, mas deverá 
lembrar de pagar os gastos com a manutenção de suas construções. 
Considerações Finais: É notório que a compreensão do SUS e suas 
particularidades exige a aplicação de diversas ferramentas, e as de 
aprendizagem destacam-se por favorecer o entendimento do conteúdo por parte 
do aluno, levando o mesmo a uma maior fixação da temática abordada. Atenta-
se que a técnica evidenciada no relato permite habilidades tais como espírito de 
liderança e aplicação de valores humanos. 
 
Palavras-chave: gestor; saúde; gamificação. 
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PROJECT BASED LEARNING E DESIGN THINKING NO ENSINO DA  

AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

Rayele Pricila Moreira dos Santos¹; Nayara Alves de Sousa2, Thiago de Souza 

Lopes Araújo3 

¹Professora no Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta - UNINTA  
²Universidade Federal do Ceará  

3Professor no curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 
Piauí – Instituto de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) 

 

Área temática: Implementação de experiências de estratégias ativas de ensino-
aprendizagem  

Introdução: Criatividade é uma das habilidades que são consideradas 

essenciais para os profissionais do futuro na era pós pandemia. Na sociedade 

globalizada, em diversas áreas da vida incluindo educação e saúde, há uma 

necessidade cada vez maior do uso das habilidades de pensamento criativo, o 

que garante a ocorrência de avanços em todas as áreas do conhecimento. 

Assim, a demanda por inovações e indivíduos criativos exige novas abordagens 

no processo de aprendizagem, em todos os níveis de ensino. Objetivo: Relatar 

a experiência acerca da aplicação do Project Based Learning (PBL) e Design 

Thinking (DT) como estratégia de ensino da avaliação fisioterapêutica. 

Metodologia: Uma amostra de 24 alunos do curso de Fisioterapia do Centro 

Universitário Inta, matriculados na disciplina Métodos e Técnicas de Avaliação 

Fisioterapêutica, participaram da experiência que seguiu as seguintes etapas: 

(1) Apresentação do projeto e definição das equipes; (2) Definição da “dor”: 

nessa etapa, um líder de comunidade de startups os orientou sobre o processo 

de identificação do problema e projeção da solução baseado em um plano de 

inovação. A seguir, os alunos tiveram 15 dias para definir a “dor” /problema e as 

respectivas soluções propostas. (3) Definição do plano de inovação e iteração: 

Um novo encontro geral foi realizado para que todas as equipes 

compartilhassem o que haviam produzido e novas orientações fossem dadas. 

Todos os grupos optaram por desenvolver uma aplicação para smartphone e 

receberam sugestões de plataformas gratuitas que poderiam ser usadas no 

desenvolvimento dos aplicativos; (4) Apresentação dos Resultados: encontro 

virtual para apresentação dos aplicativos desenvolvidos. Relato de 

Experiência: No que tange ao aprendizado dentro da disciplina, os alunos 

puderam aprofundar de maneira dinâmica o estudo de unidades com as quais 

tinham dificuldade. Em grupo, eles debateram o problema, pensaram nas 

possíveis soluções, escolheram a mais viável e trabalharam para implementá-la, 

desenvolvendo flexibilidade cognitiva com habilidade de comunicação, 

colaboração, resiliência, pensamento criativo, relacionamento interpessoal, 

liderança e ética. Além disso, conseguiram identificar outras “dores” que não 

apenas as próprias, mas também de profissionais fisioterapeutas e de seus 

pacientes e a partir delas criaram aplicativos de suporte ao estudo e avaliação 

fisioterapêutica. Considerações Finais: O uso de PBL e DT mostrou-se eficaz 
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como estratégia de ensino da avaliação fisioterapêutica. Os discentes foram 

estimulados a desenvolver não somente habilidades técnicas, mas também de 

conhecimentos, competências e habilidades socioemocionais. Nesse contexto, 

a pesquisa desenvolvida enfatizou a proposta pedagógica, estimulando o 

desenvolvimento de habilidades que são requeridas pelo mercado de trabalho, 

tais como a criatividade, flexibilidade cognitiva, habilidade para solucionar 

problemas complexos, liderança e comunicação, aliando-se às competências 

das DCNs.  

 
Palavras-chave: criatividade; aprendizagem ativa; educação em saúde 
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 PRÁTICA DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: Memória Emocional. 

 

M Graça B M CASTRO¹; Rossana C e Silva AGUIAR¹; Daniela F BARROS²; 
Thiago de S L ARAÚJO¹ 

¹Docentes da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ IESVAP 

²Docente da Universidade Federal do Delta do Parnaíba 

 
Área temática: Implementação de experiências de estratégias ativas de ensino 
e aprendizagem. 

Introdução: Considerando que o pensar, o escrever e o ensinar estão 
relacionados aos momentos sociais determinantes, cabe aos educadores atentar 
para a reflexão e a criticidade e o utilizar de metodologias ativas que permitam 
um processo de ensino e aprendizagem coerente e sustentável, tornando-o 
significativo na educação. Objetivo: Relatar a experiência na aplicação da 
metodologia de aprendizagem significativa como estratégia de ensino e 
aprendizagem da disciplina de Literatura, em turmas de Ensino Médio da cidade 
de Parnaíba-PI.  Metodologia: A experiência pedagógica foi realizada em 
turmas de Alunos do terceiro ano do Ensino Médio, na cidade de Parnaíba-PI, 
na disciplina de Literatura, em maio de 2019. A partir de uma realidade conhecida 
sobre a escritora Luísa Amélia de Queirós Brandão, “Princesa da poesia 
romântica do Piauí”, os alunos foram instigados a conhecer e declamar suas 
poesias, realçando assim o seu papel de sujeito cognoscente. Os alunos foram 
levados ao Cemitério da Igualdade, no centro da cidade de Parnaíba, para 
prestarem homenagens à poetiza junto de seu túmulo, e conferir “o fenômeno da 
gameleira”, pois a poetisa, antes de morrer, deixou escrito em versos: “Hei de 
repousar meus restos mortais à sombra de uma gameleira”. Após, algum tempo, 
de dentro do túmulo, por meio de rachadura, cresceu uma gameleira. Relato de 
Experiência: A atividade possibilitou  um momento magnífico, dinâmico, de 
muita interação, além da aprendizagem da literatura piauiense sob o enfoque da 
aprendizagem significativa, onde a docente colocou sentido e emoção em sua 
prática pedagógica e os alunos relacionaram os conhecimentos, aprenderam a 
desenvolver a integração de competências como raciocínio crítico, pensamento 
reflexivo, autonomia, que são essenciais para uma formação durante  toda a 
vida. A aprendizagem daquele momento, as poesias, a literatura romântica e a 
poetisa romântica piauiense, permaneceu viva na memória de todos eles. 
Conclusão ou Considerações Finais: Entende-se que a atividade de ensino e 
aprendizagem como práticas significativas, valoriza a metodologia ativa de 
ensino, e em especial, a importante teoria para o momento, orientada por David 
Ausenbel, como aquela que define aprendizagem significativa, em que o aluno 
consegue agregar e incorporar aos conceitos e conteúdos previamente 
trabalhados, novos significados para a vida. Para isso, o aluno precisa querer 
aprender e não só estar interessado em uma aprendizagem mecânica e ainda 
que o conteúdo, objeto de aprendizagem, seja significativo, espera-se pelas 
teorias motivadoras para o século vigente, posto que, o espaço educativo tem 
que ser motivador para a aprendizagem.  
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Palavras-chave: aprendizagem; ensino; literatura; memória; vida. 
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Acolhimento e reconfiguração dos modelos educacionais durante pandemia 

 

FERRAZ MAALF ¹,2; FALCÃO CAM ¹,2; ARAÚJO TSL 3 

¹Universidade Estadual do Piauí, Parnaíba, Piauí, angelaferraz@phb.uespi.br, 
falcao@phb.uespi.br, 

²Centro Universitário UNINOVAFAPI, Teresina, Piauí, mariaferraz@uninovafapi.edu.br, 
falcao@uninovafapi.edu.br 

3 Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Piauí, 
thiago.araujo@iesvap.edu.br 

 

Área temática:Avaliação de intervenções pedagógicas institucionais usando 
estratégias inovadoras; retenção, evasão e o impacto das estratégias inovadoras 
para a aprendizagem; avaliação de curso e avaliação institucional pelo MEC no 
cenário de inovações e estratégias. 

Introdução:Devido pandemia de COVID-19, medidas de isolamento social 
foram instituídas e atividades acadêmicas foram suspensas. Embora o Ministério 
da Educação tenha recomendado aulas em meios digitais, a Universidade 
Estadual do Piauí, determinou, num primeiro momento, que não seria 
disponibilizado aulas à distância, tendo paralisado suas atividades de ensino por 
um ano. Como as instituições de ensino possuem responsabilidade sobre a 
retenção do seu corpo discente, o estabelecimento de encontros virtuais foi a 
opção encontrada para estabelecimento de relações de acolhimento com 
ingressantes na instituição. Objetivo:Relatar a experiênciano uso de 
ferramentas nos encontros virtuais no acolhimento aos calouros do Curso de 
Odontologia da UESPI durante a fase de isolamento social devido pandemia do 
novo coronavírus. Metodologia:Foi realizado uma Extensão Universitária 
voltada para alunos matriculados no bloco I, do curso de Odontologia da UESPI, 
anteriormente ao início do período letivo, durante fase de isolamento social 
devido pandemia de COVID-19, nos meses de julho e agosto de 2020. O projeto 
foi realizado em cinco encontros virtuais via Google Meet eforam utilizadas 
ferramentas colaborativas como Padlet, Mentimeter e Slido para integração do 
grupo.Relato de Experiência:O projeto aprovado pelo Colegiado de Curso, 
Conselho de Campus e Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da 
UESPI. Teve participação do Coordenador, de professores e alunos veteranos 
do referido curso. Foram apresentadas e discutidas a história do curso de 
Odontologia da UESPI, o Projeto Político Pedagógico e a matriz curricular, 
discussão sobre perfil do Egresso, explanação sobre as atividades do Centro 
Acadêmico, apresentação das ações das Ligas Acadêmicas, demais Extensões 
e Pesquisas, além das atribuições da Associação Atlética.Relato de egressos 
também contribuíram para discussão sobre o curso. A estratégia de aulas virtuais 
mostrou-se efetiva no cumprimento de seus objetivos, recofigurando os modelos 
educacionais padrões. A participação dos ingressantes foi integral, 100% dos 
matriculados no primeiro período se fizeram presentes nos encontros propostos. 
Na avaliação proposta, os calouros consideraram excelente a proposta, bem 
como o aprendizado do conteúdo apresentado.Destacaram a importância da 
criação deste vínculo num momento de isolamento social e inseguranças quanto 
ao início das atividades no ensino superior. Considerações Finais: Diante das 
incertezas relativas ao início do período letivo, a proposta realizada obteve êxito 
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no objetivo principal de acolher os ingressantes e estabelecer o vínculo com a 
família Odontologia UESPI. A dificuldade inicial de localizar os alunos foi sanada 
pelo auxílio do Centro Acadêmico que fez uma chamada via redes sociais dos 
calouros, tendo conseguido localizá-los e convidá-los a participar do projeto. 
Desta forma a experiência mostrou-se positiva, proporcionando uma acolhida 
dos discentes durante pandemia. 
 
 
Palavras-chave: extensão comunitária; educação em odontologia; isolamento 
social. 
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Vídeos temáticos em LIBRAS:  orientações acessíveis ao paciente surdo 

 

NASCIMENTO, CSS¹; RODRIGUES, LS²; BURGOS, WMC 3 

¹IESVAP, Parnaíba, Piauí, clesivane.nascimento@iesvap.edu.br,  
²Escola Arco-Íris, Parnaíba, Piauí, biluceliavisao@gmail.com,  
3 IESVAP, Parnaíba, Piauí, welitania.burgos@iesvap.edu.br 

 

Área temática: Implementação de experiências de estratégias ativas de ensino-
aprendizagem  

Introdução: A inserção da disciplina de LIBRAS na área da saúde a partir da Lei 
10.436/02 e regulamentada pelo Decreto 5626/05, pauta-se nos principios 
básicos que regem o SUS, a integralidade, a universalidade e a humanização. 
Desse modo proporcionar ao acadêmico de Medicina o contato com a língua de 
sinais para atendimento acessível ao paciente surdo contribui para uma 
experiência inigualável ainda na Faculdade gerando um engajamento muito 
maior por parte do educando. Desse modo as metodologias ativas vem colaborar 
para que os alunos sejam protagonistas de seu aprendizado e assim possam  
quebrar a barreira comunicativa imposta entre médico e paciente surdo. Para 
isso não basta o conhecimento da língua de sinais mas principalmente a história, 
a identidade e a cultura surda como forma de aproximar a teoria e a prática 
médica com olhar empático. Visto que o paciente surdo precisa ser 
compreendido a partir de sua língua materna, a língua de sinais. Com isso a 
atividade de produção de vídeos temáticos adaptados em LIBRAS para a 
orientação sobre a prevenção ao câncer de próstata foi proposta para produção, 
tradução e edição pelos acadêmicos de Medicina.  Objetivo: Relatar o 
engajamento do acadêmicos de Medicina com a comunidade surda a partir de 
Metodologias ativas como a produção de vídeos temáticos adaptados em 
LIBRAS que despertem uma aprendizagem significativa. Metodologia: A 
experiência foi realizada durante a disciplina de LIBRAS onde houve a 
preparação sobre o conhecimento do vocabulário básico em LIBRAS referente 
a temas propostos como:Outubro Rosa e Novembro Azul para que os 
acadêmicos  estivessem aptos ao atendimento de paciente surdos Os alunos 
treinaram, produziram e editaram vídeos para apresentação on line a 
comunidade surda. A atividade foi desenvolvida em grupos, em pares e 
individual. Relato de Experiência: Os acadêmicos de Medicina por meio de 
Metodologias Ativas puderam conhecer um pouco da história, identidades e 
cultura surda através da produção de linha do tempo, mapas mentais, estudos 
de casos, gamificação, simulação realistica e a produção de vídeos. Dessa forma 
eles puderam desenvolver maior envolvimento e compreensão sobre a língua 
materna dos surdos, assim como o vocabulário básico da língua de sinais em 
roteiro pré-estabelecido sobre anamnese, queixa principal e algumas doenças. 
Pode-se perceber o interesse dos alunos em todas as etapas da disciplina e de 
forma mais efetiva na preparação para produção dos vídeos temáticos. A 
escolha da temática foi feita de forma democrática e posteriormente a pesquisa 
relacionada ao tema e o levantamento do vocabulário em língua de sinais. É 
sabido que a Política Nacional de Saúde ressalta os cuidados com a promoção 
de saúde desde a atenção básica. No entanto ainda existe uma falha no sistema 
que negligencia a população surda. Contudo com o olhar empático dos 
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acadêmicos de Medicina em fazer chegar as informações a esse público é de 
extrema urgência e necessidade. Desde a escolha do tema referente ao 
Novembro Azul a atividade de preparação dos vídeos incluiu a organização do 
vocabulário, o treinamento em LIBRAS, a gravação com uso do celular,  a edição 
com legendas  e efeitos, até a socialização durante apresentação on line para 
os surdos via zoom.  Considerações Finais: O despertar dos alunos por uma 
realidade antes desconhecida comprova a importância das metodologias ativas. 
Por isso a aprendizagem significativa traz um olhar diferenciado sobre a 
realidade. Observou-se o envolvimento dos acadêmicos para além da sala de 
aula e através da produção dos vídeos e feedback da comunidade surda a 
necessidade da concretização de ações como esta por meio de  metodologias 
ativas aplicadas aproximando a teoria e a prática de forma significativa e real.. 
 
 
Palavras-chave: metodologias ativas; vídeos em libras; aprendizagem 
significativa; acessibilidade.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


