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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO:

COMPONENTE CURRICULAR:
Reﬂexões e planejamento para aprender a aprender – prá ca de estudos

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
Ins tuto de Ciências Biomédicas
CH TOTAL TEÓRICA:
30 horas

1.

CH TOTAL PRÁTICA:
00 horas

SIGLA:
ICBIM
CH TOTAL:
30 horas

OBJETIVOS

● Reﬂe r sobre o papel de cada agente do processo de ensino e aprendizagem no âmbito universitário.
● Analisar a atualidade do PROCESSO no qual o ensinar e o aprender estão inter relacionados.
●Pensar o planejamento diário, mensal e semestral para prá ca de estudos.
●Entender o que é e como se pra ca o ESTUDAR.
● Análise pessoal: me conhecendo para poder me planejar.
● Planejar para aprender a aprender.
2.

EMENTA

Entender o papel do docente, do discente e dos demais servidores do processo ensino aprendizagem no
âmbito do ensino superior. Entender e reﬂe r sobre o por que do ensino e da aprendizagem serem
construídos através de um “processo” e que portanto demanda uma construção. Reﬂe r sobre o que se
deseja, se pensa, se conceitua como mundo e como ser humano no mundo na busca de iden ﬁcar a mais
adequada maneira de se planejar para a vida e para os estudos. Reﬂe r sobre o que é e como se pra ca o
ato de estudar. Pra car o planejamento para os estudos na construção do aprender a aprender.
3.

PROGRAMA

1- Papel do docente, do discente e dos servidores no processo ensino aprendizagem no âmbito
universitário.
2- Caminho da aprendizagem - informação, conhecimento e sabedoria.
3- O ensino e a aprendizagem como parte de um PROCESSO.
4- Entendendo o papel individual no processo de aprender a aprender.
5- Ler, decorar e estudar são ações diferentes.
6- As Dez-conexões em análise para o construção do aprender a aprender.
7- Olhar para dentro – me conhecendo – diﬁculdades para estudar/aprender.
8- Planejamento para estudar – propondo, discu ndo, pra cando e analisando.
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9- Planejamento individual – Planejamento cole vo.
10- A elaboração e construção do aprender a aprender.
4.
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