
Metodologias Ativas  
de ensino – aprendizagem 

(MAEA) 

MAEA - Multiprofissional 
 

Trata-se de uma disciplina teórico-prática 
que estimula o conhecimento e 
apropriação das ações educacionais e 
processo avaliativo, com base nas 
Metodologias Ativas de Ensino-
aprendizagem (MAEA), mediante sua 
vivencia. Os seus participantes vivem 
momentos educativos que buscam 
promover aprendizagem significativa.  
 

As MAEA visam promover:  
 
(1)  pró- atividade, por meio do 

comprometimento dos educandos no 
processo educacional;  

(2) vinculação da aprendizagem aos 
aspectos significativos da realidade;  

(3) desenvolvimento do raciocínio e de 
capacidades para intervenção na 
própria realidade; e  

(4) colaboração e cooperação entre 
participantes. 

 
A utilização das MAEA configura-se como 
uma necessidade e um desafio para os 
profissionais de saúde contemporâneos; 
para que exerçam práxis criativa, na qual 
seja possível a formação de sujeitos 
autônomos, críticos e reflexivos, 
corresponsáveis pela construção de seu 
próprio processo de ensino-aprendizado. 

QUANDO 
Setembro  a Dezembro/2019 
 

PÚBLICO ALVO 
Multiprofissional 
Discentes da Pós-Graduação 
UFSC e demais IES; 
Docentes, Preceptores e 
Profissionais de saúde.  
 
 
 

CARGA HORÁRIA  45 horas   

5as - feiras  
(8:00h às 1200h)  

 
 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 
(quinzenal) – 32 h 
Setembro: 05  e 19   
Outubro: 03; 17; e 31  
Novembro: 14 ;  e 28  
Dezembro:  05 
 

 

ATIVIDADES PREPARATÓRIAS  
(não presenciais): 13h 

lilianetannus1@gmail.com - (34) 9 9977 1910 

daniela_carcereri@hotmail.com 

 
 
 
 

Atenção 
Informações  

MATRÍCULA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUANDO E ONDE SE INSCREVER  

(22 e 23/08/19)  
http://ppgsc.ufsc.br/ 

20 vagas 
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http://ppgsc.ufsc.br/
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Metodologias Ativas  
de ensino – aprendizagem 

(MAEA) 

lilianetannus1@gmail.com - (34) 9 9977 1910 

daniela_carcereri@hotmail.com 

Informações 

INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULA 

 

IMPORTANTE!  
Alteração no início da matrícula para o dia 22/08 às 10 

horas até o dia 23/08 às 16 horas.  

 

Alunos do Programa de Pós-graduação em Saúde 

Coletiva: Matrícula diretamente pelo sistema CAPG. 

 

Alunos de outros PPG’s: Preencher o Formulário para 

alunos de outros PPG’s e entregar na secretaria do 

PPGSC durante o período de matrícula e de acordo com o 

horário de atendimento externo da secretaria (10h-12h e 

14h-16h). 

 

Alunos externos à UFSC: Seguir as instruções no 

menu Matrícula em disciplina isolada e entregar os 

documentos necessários na secretaria do PPGSC, durante 

o período de matrícula e de acordo com o horário de 

atendimento externo da secretaria (10h-12h e 14h-16h). 

 
 

OBS: Em breve será divulgado o critério de seleção dos 

alunos na disciplina. O CRITÉRIO NÃO SERÁ POR 

ORDEM DE MATRÍCULA. 

http://ppgsc.ufsc.br/ Telefone: (48) 37216130 
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