
 

 

Tópicos Especiais em Metodologias Ativas – TEMAs 

O projeto de inclusão das metodologias ativas também implicará na abertura de 

espaços na matriz curricular para que o aluno, protagonista do processo de ensino-

aprendizagem, possa eleger suas próprias prioridades formativas, compatíveis com sua 

estratégia de carreira. 

 Nessa visão, a partir de setembro de 2018, serão criados, nos dois últimos 

semestres de cada curso, espaços curriculares para a oferta dessas atividades, 

denominadas TEMAs – Tópicos Especiais em Metodologias Ativas. 

 Os TEMAs serão organizados em uma matriz denominada Menu de 

Oportunidades , para deixar definitivamente claro para os estudantes que a escolha é deles 

e que podem optar por diversas atividades acadêmicas que enriquecerão seu aprendizado, 

por meio de situações práticas ou que aprimorarão seu processo de formação cidadã, por 

meio da prestação de serviços extensionistas à comunidade envolvente, ao meio 

ambiente, à promoção de atividades culturais, de preservação do patrimônio histórico e 

das manifestações sócio-culturais da cidade e da região. A tabela no anexo 2 apresenta o 

“Menu de Oportunidades” a ser oferecido aos alunos. 

O cronograma no anexo 1 informa as etapas da apresentação dos TEMAs e o 

processo de inscrição e alocação nos projetos. 

 

Considerações Finais 

 Que venha o novo! Que venham os desafios! Que venha a transformação! A 

Faculdade Mauá sempre buscará a inovação e formas diferenciadas de promoção de seus 

alunos, em benefício do nosso país e das gerações que virão. Esse foi o legado do 

Visconde de Mauá: um exemplo de visão transformadora, de inovação, de fé no Brasil e 

em seu povo. 

 

Boa sorte a todos nós. 

 

 

Brasília, 1º semestre de 2019 

 

Diretoria Pedagógica da Faculdade Mauá de Brasília 

 

 

 



 
ANEXO 1 – CRONOGRAMA 

 

Cronograma 

Naturalmente, a implantação de qualquer projeto deve obedecer a um cronograma, 

de forma que todos os envolvidos tenham noção do tempo e das etapas que devem ser 

cumpridas.  

 

Projeto TEMASs – Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datas Horários Atividades Local 

11/02 
10 hs 

20 hs 
Apresentação do projeto Metodologias Ativas: 

- Apresentação da metodologia e de suas nuances 

- Entrega do “Menu de Oportunidades” 

- Informe de inscrições no site 

Capital 

Park 

12/02 
10 hs 

20 hs 

Capital 

Park 

11 a  

13/02 
10 hs - Abertura das inscrições para TEMAs 

Home 

page 

13/02 22 hs 
- Encerramento da primeira das inscrições para 

TEMAs 

Home 

page 

14 a 

15/02 
10 hs - Segunda chamada das inscrições para TEMAs 

Home 

page 

15/02 22 hs 
- Encerramento da segunda chamada para inscrições 

para TEMAs 

Home 

page 

18/02 
10 hs 

20 hs 

- Alocação de alunos nos projetos “AGORA SIM” e 

“MISTURA FINA” 

Sala dos 

professores 

19/02 
10 hs 

20 hs 

-Alocação de alunos nos projetos “ALICERCE” e 

“MONITORIA EM CURSOS DO PROGRAM DE 

CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

MAUA/FBC” 

Sala dos 

professores 

20/02 
10 hs 

20 hs 

- Alocação de alunos nos projetos “ITINERÁRIO 

PARA A DOCÊNCIA” 

Sala dos 

professores 



 
 

ANEXO 2 – TABELA DO MENU DE OPORTUNIDADES 1/2019 

 

Atividade Horas 

concedidas 

Dias de 

oferta 

Projeto “Agora, sim” 
O “projeto agora sim” permitirá que o aluno refaça uma disciplina 

de semestres anteriores cujo conteúdo não tenha ficado bem 

sedimentado. Os alunos não sofrerão nova avaliação, exceto 

quanto à presença em sala. 

Serão concedidas as 

horas atribuídas à 

disciplina na 

respectiva matriz 

curricular 

Vinculado 

à oferta 

semestral 

Projeto “Alicerce” 
O “Projeto Alicerce” consiste de um grupo de oficinas de 

nivelamento sobre competência e/ou habilidades essenciais aos 

futuros egressos. Serão oferecidas as seguintes oficinas: - 

Pontuação; - Acentuação gráfica; - Concordância; - Razões e 

proporções; - Porcentagens; - Direitos fundamentais (art.5º da 

CF/88); - Dança – Forró; Dança - Samba; Dança – Catira; - Lutas 

– Jiu Jitsu Brasileiro; - Futebol/Futsal; -Empreendedorismo; -

Esportes de Aventura – Rapel; 

20 hs por oficina 2ª/4ª ou 

3ª/5ª 

Projeto “Mistura Fina” 
O aluno poderá optar por uma disciplina de outro curso, para 

diversificar sua formação e tomar contato com outras áreas de 

conhecimento. 

_ Primeiros socorros/Atendimentos de emergências; - Libras; - 

Materiais didático-pedagógico; - Cozinha internacional; 

Serão concedidas as 

horas atribuídas à 

disciplina na 

respectiva matriz 

curricular 

Vinculado 

à oferta 

semestral 

Projeto “Itinerário para a Docência” 
Iniciativa que visa a iniciação ciêntifica dos alunos, visando sua 

inserção futura no corpo docente da Mauá/FBC, na forma do 

regulamento. São modalidades deste Projeto:  

- Monitoria em outras turmas do próprio curso; - Monitoria em 

cursos diferentes; - Monitoria no Projeto Alicerce; - Antecipação 

de disciplinas que poderão ser aproveitadas na pós-graduação; 

Serão concedidas as 

horas atribuídas à 

disciplina na 

respectiva matriz 

curricular 

2ª/4ª ou 

3ª/5ª 

Monitoria em cursos do Programa de 

Capacitação dos Funcionários da Mauá/FBC 
Programa de capacitação dos funcionários da IES. A participação 

supervisionada do aluno aumentará a integração entre discentes e 

funcionários. Preferencialmente para alunos de licenciatura e de 

Adm./Gestão. Serão oferecidos treinamento em: Informática 

básica, atendimento ao público, legislação trabalhista 

60 hs 2ª/4ª ou 

3ª/5ª 

Projetos “Produção de Textos Acadêmicos” 
Programa de iniciação cientifica que visa das oportunidade para 

que alunos com aptidão para a escrita possam produzir textos 

acadêmicos de qualidade, sob supervisão de docente da IES. 

60 horas por texto 

aprovado por prof. 

Orientador (nível de 

publicação) 

2ª/4ª ou 

3ª/5ª 

 

 

 

 


