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O Workshop do Ensino de Graduação é um evento promovido pela Di-
retoria de Graduação (Dirgrad) do Centro Federal de Educação Tecnoló-
gica de Minas Gerais (Cefet-MG) com o apoio da Fundação Cefetminas. 
Instituído em 2006 e orientado pelo Plano de Desenvolvimento Insti-
tucional (PDI 2016-2020), o Workshop objetiva o desenvolvimento do 
ensino de nível superior por meio da troca de experiências entre pro-
fessores, técnicos e pesquisadores de dentro e de fora da instituição e a 
cada ano propõe diferentes temáticas ligadas ao contexto educacional 
e social em que os professores e alunos da graduação estão inseridos.

Em 2018, o XIV Workshop do Ensino da Graduação terá como tema as 
metodologias ativas de ensino na graduação. Busca-se, de um lado, re-
� etir sobre as metodologias de ensino usadas tradicionalmente na gra-
duação do CEFET-MG, e, de outro, experimentar novas possibilidades 
didáticas, que deslocam o professor do centro do processo de ensino-
aprendizagem e privilegiam o papel dos estudantes na produção do 
conhecimento. A escolha por metodologias ativas de ensino é uma ten-
dência crescente entre pesquisadores e professores que buscam reno-
var a didática tradicional de transmissão de conhecimento do professor 
para o estudante.

O convite e o desa� o desta edição é também para que seus participan-
tes atuem como multiplicadores, em seus locais de trabalho, das discus-
sões e das práticas nele realizadas, de forma a promover a renovação da 
atividade docente frente aos desa� os atuais do ensino-aprendizagem 
na graduação.

17/09 • Segunda-Feira

15:00 Credenciamento e welcome co� ee 
18:30  Abertura

Prof. Flávio Santos - Diretor-Geral do CEFET-MG
Prof. Moacir França - Diretor de Graduação do CEFET-MG

19:00  Conferência de abertura - “O lugar do professor no ensino superior”, 
com prof. Marcos Masetto (PUC-SP)

20:30 Jantar de confraternização 

18/09 • Terça-Feira

8:30  Workshop I - “Metodologias ativas na prática”, 
com profa. Maria Adélia da Costa (CEFET-MG)

9:00  Workshop II - O� cina de planejamento didático, 
com mediação da equipe do Workshop

10:00  Intervalo
10:15 Workshop II  - Continuação da o� cina de planejamento didático
11:30  Workshop III - “Uma experiência com jogos”,

com profa. Maria Adélia da Costa (CEFET-MG)
12:30 Almoço 
14:00  Mesa-redonda - “Desa� os da docência na graduação: público, técnicas e 

avaliação”,  com mediação da profa. Ludmila Guimarães (CEFET-MG)
15:30 Intervalo
15:45 Mesa-redonda - continuação 
19:30 Jantar

19/09 • Quarta-Feira  
8:30 Plenária -  Apresentação e encaminhamento dos trabalhos realizados na 

o� cina de planejamento didático
10:45 Intervalo 
11:00  Conferência de encerramento

Profa. Ludmila Guimarães, Diretora Adjunta de Graduação do CEFET-MG
12:30 Almoço 
14:30 Saída 

APRESENTAÇÃO


