
 

EDITAL Nº. 131/2021 
 

PROGRAMA SANTANDER METODOLOGIAS ATIVAS - EDIÇÃO 2021  

Universidade Católica de Santos 
 

1. O Programa 

 
O Programa Santander Metodologias Ativas - edição 2021 é uma parceria com a SEMESP e oferece a 

professores, coordenadores de cursos e gestores de Instituições de Ensino Superior, 5 cursos online 

voltados a metodologias de ensino ativas. 

 

2. Sobre os cursos 

 

Serão 5 cursos: 

 
PBL - Problem Based-Learning, 

Problem Based-Learning (PBL) ou Aprendizagem Baseada em Problemas é uma estratégia inovadora, que 
valoriza a capacidade de aprender e aplicar conhecimento na solução de problemas reais ou simulados a 
partir de um contexto significativo do estudante. 

 
O curso de PBL ensinará ao professor como identificar os Resultados Desejados, criar um Cenário, introduzir 
o Problema, Pesquisar, Construir as Soluções e Avaliar. 
 
Peer Instruction, 

Peer Instruction ou Instrução pelos Colegas, ensinará ao professor a metodologia de interação pelos colegas, 
que consiste em os alunos aprenderem junto com seus colegas, um ensinando o outro. No curso o professor, 
aprendera a desafiar, estimular o pensamento crítico do aluno e aperfeiçoar o ensino na sala de aula. 

 
Flipped Classroom, 

O Flipped Classroom ou a Sala de Aula Invertida fornece condições e espaços para superar os desafios de 
aulas extensas, pouco atrativa para o aluno e com a mesma dinâmica a muito tempo. 

 
O Curso ensinará como fazer o que é tradicionalmente, era feito em sala, passa a ser feito em casa e quais 
os benefícios dessa metodologia, além de ajudar a identificar quais as dificuldades dos alunos. 

 
Team Based Learning, 

Team Based Learning, ou aprendizagem baseada em times, ensinará aos professores como proporcionar o 
aprendizado colaborativo, instigar os alunos e a ajuda-los na tomada de decisão em situações em que há 
problemas a serem resolvidos. 

 
Competências Digitais: Dos Primeiros Passos Até A Interatividade e a Avaliação. 

O Curso está dividido em três trilhas de aprendizado focadas em ensinar os professores a ajudar os alunos 
por meio digital e tecnológicos aprender e desenvolver suas habilidades.  

 

Na conclusão de cada curso, o professor receberá de forma online a certificação de conclusão do curso, 
assinados pela SEMESP e pelo Sthem.  

 
3. Candidatos 

 
É elegível a participar do programa todos os professores/gestores/coordenadores que estejam em efetivo 

exercício na Universidade Católica de Santos. 



 

4. Inscrições 
 

A inscrição é realizada na plataforma de bolsas Santander, por meio do Link https://app.becas-

santander.com/pt-BR/program/metodologias2021, onde você cria seu login, senha, se inscreve no programa e 

consegue acompanhar todas as etapas ao longo do processo. 

5. Seleção 

 
A seleção do candidato será feita a partir da análise de seu perfil a ser realizada pela Comissão de Aplicação 

deste Edital. 

 
6. Resultados 

 
A lista dos participantes selecionados para a Bolsa será divulgada no portal da Universidade Católica de 

Santos no dia 13 de dezembro de 2021 até às 23h59 (Horário de Brasília). 

 

7. Da comunicação dos contemplados com a Bolsa 
 

Os participantes efetivamente contemplados, após confirmação por parte do Santander, serão devidamente 

contatados pela ARI, a partir do dia 15 de dezembro de 2021. 

 

8. Regras e normas gerais 

As bolsas disponibilizadas segundo este programa são balizadas pelas regras e normas acordadas no 

PRINCÍPIOS GERAIS DO PROGRAMA DE BOLSAS METODOLOGIAS ATIVAS– EDIÇÃO 2021 – 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS. 

 

9. Composição da Comissão 

A Comissão é formada pela Profª Drª. Mariangela Mendes Lomba Pinho, pró-reitora Administrativa; pela 

Profª Drª. Rosangela Ballego Campanha, pró-reitora de Graduação; e pelo Prof. Dr. Cesar Bargo Perez, 

coordenador da Assessoria de Relações Institucionais. 

 

10. Dúvidas sobre o processo 

 
Eventuais dúvidas de candidatos sobre o presente edital podem ser esclarecidas pela Assessoria de 

Relações Institucionais por meio do e-mail: ari@unisantos.br  

 

11. Casos Omissos 

Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora, ouvida a Assessoria 

Jurídica. 

 
Santos, 29 de novembro de 2021. 


