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 AULA EXPOSITIVA DIALOGADA 
 
É a exposição do conteúdo, com a participação dos acadêmicos, cujo 
conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de 
partida para a aula; o docente faz com que o objeto de estudo seja discutido, 
debatido e interpretado, a partir do confronto com a realidade. É fundamental que 
seja feita uma contextualização a cada nova abordagem, isto é, mostrar a 
importância daquele assunto e do conhecimento para a sua profissão. Essa 
técnica é também utilizada em forma de esquema no início de cada conteúdo ou 
mesmo quando outras técnicas ou metodologias de ensino forem aplicadas em 
sala de aula, sempre com encaminhamento do docente.  
 
ESTUDO DE UM TEXTO. 
       É a exploração de idéias de um autor a partir do estudo crítico de um texto e/ ou a busca de informações e exploração de autores estudados. É preciso estabelecer 
questões norteadoras, oferecendo um rumo e principalmente objetivos à leitura. 
Também é muito importante que todos os docentes, principalmente dos primeiros 
períodos, chamem a atenção do acadêmico sobre as partes essenciais de um 
texto, artigo ou capítulo de um livro, como por exemplo: título, subtítulo se houver, 
introdução ou considerações iniciais, considerações finais, citações, palavras em 
negrito ou enumerações e referências, bem como outras partes que se destacam 
no texto; chamar a atenção também para que pesquisem no dicionário as palavras 
que não entenderam no texto.  
 
ESTUDO DIRIGIDO 
        
É semelhante ao estudo de um texto em seu encaminhamento; a diferença é que o docente força a descoberta através de dados que o acadêmico irá pesquisar 
sobre o assunto, podendo ser através de questões, selecionando dados, 
identificando, comparando, analisando, solucionando problemas. É muito 
importante planejar esta atividade, prevendo o caminho a ser percorrido. Após a 



pesquisa, poderá ser feito na sala de aula um debate sobre o assunto. Esta 
técnica é, também muito utilizada em atividades interdisciplinares, de forma a 
corrigir a fragmentação feita pelas disciplinas.  
 
  
RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS 

 
É o estudo por meio de tarefas e tem por finalidade aprofundar conhecimentos sob 
a orientação do docente. As listas de exercícios ou questões elencadas deverão 
contemplar a reflexão e a pesquisa do discente. Uma lista muito grande desmotiva 
o trabalho. Essa lista, no entanto, só poderá ser colocada à disposição do 
discente, após a explicação do conteúdo no quadro.  
 
ENSINO EM PEQUENOS GRUPOS 
       
É uma estratégia válida em grandes turmas, pois consiste em separar os alunos 
em pequenos grupos após a expositiva do conteúdo, e propiciar-lhes atividades 
para facilitar a compreensão do que foi ensinado. A técnica despertará a iniciativa do aluno em pesquisar, descobrir aquilo que precisa aprender e também 
oportunizara a troca de informações entre os pares.  
 
DIAGNÓSTICO TEMÁTICO 
        
É a possibilidade de um levantamento de forma espontânea, do que os 
acadêmicos já sabem sobre o assunto que vai ser abordado naquela ou na 
próxima aula.  O docente registra as informações no quadro e em seguida 
complementa as mesmas, tentando valorizar o que foi dito pelo acadêmico, 
transformando o conhecimento de senso comum em conhecimento sistematizado, 
solicitando, se necessário for, uma explicação ao estudante sobre o que ele falou, 
sem, no entanto causar constrangimento.  
 SEMINÁRIO 
        
Requer dos acadêmicos, habilidades de expor, ouvir, extrair idéias e responder 
questionamentos.  Não é dividir a classe em grupos e encarregar cada um deles 
de expor um tópico aos colegas; é, sim, debater uma temática previamente 
definida, com a qual o acadêmico já tenha o conhecimento através de um texto básico. Para Severino (1996 p63-71), o seminário deverá conter um texto roteiro 
didático, um texto roteiro interpretativo, um texto roteiro de questões e orientações 
para a realização do trabalho. É muito importante que a discussão acadêmica seja 
fundamentada em conhecimentos teóricos. Cabe ao docente o importante papel 
de orientador, expondo sobre o assunto a ser tratado e complementando, fazendo 



uma síntese final, objetivando assim, que os acadêmicos melhorem a cada 
apresentação e também evitando que sejam repassadas aos colegas informações 
equivocadas, ou apenas a exposição do trabalho, simplesmente pela exposição.  
 
  
ESTUDO DE CASO       
       
É a analise  minuciosa e objetiva de uma situação que necessita ser investigada. 
A situação deve ser desafiadora para os envolvidos; os fatores causais são o 
objeto de estudo, e as possíveis respostas estabelecem o objetivo. É importante 
que o docente ofereça leituras prévias para que os acadêmicos tenham 
conhecimentos prévios sobre o assunto a ser estudado. A técnica objetiva 
relacionar a teoria com a prática.  
PALESTRAS 
        
A palestra gera discussão com a pessoa externa ao ambiente universitário sobre 
um assunto de interesse coletivo, com um novo enfoque. A atividade poderá ser 
realizada por convidados dos professores, da coordenação do curso ou dos acadêmicos, desde que seja por solicitação do docente da disciplina. Poderão 
também ser convidados egressos do curso ou discentes de outras turmas como 
palestrantes, desde que dominem o assunto. Para ser produtiva, essa atividade 
pode prever um debate ou questionamentos no final.  
DRAMATIZAÇÃO 
        
É uma apresentação teatral, a partir de um foco, problema ou tema. Pode conter 
explicitação de ideias, conceitos, argumentos e ser também um jeito particular de 
estudo de caso, já que a apresentação de uma situação perante colegas ou outras 
pessoas equivale a um caso, envolvendo relações humanas. Poderá ser utilizado 
na avaliação de técnicas e procedimentos. No caso de textos, poderão estes ser 
apresentado em forma de “Jornal Falado”. A atividade melhora relacionamentos e 
ameniza conflitos, pela possibilidade de interação de acadêmicos nessa atividade.  SIMPÓSIO 
 
É a reunião de palestras e preleções breves, apresentadas por várias pessoas 
(duas a cinco) sobre um assunto ou sobre diversos aspectos de um assunto. A 
técnica possibilita o desenvolvimento de habilidades sociais e amplia experiências 
sobre um conteúdo específico, bem como a facilidade de estabelecer relações. 
Esta atividade pode ser feita no auditório com a formalidade de um evento.  
 
FÓRUM 
        



Consiste numa “reunião” na qual todos os membros do grupo têm a oportunidade 
de participar, dando opiniões, debatendo, relatando exemplos. É aconselhável 
quando o professor usa filmes ou fragmentos de filmes, vídeos, leitura de um livro, 
artigo de jornal, um fato histórico, uma visita ou excursão para complementar ou 
esclarecer suas aulas. A técnica é muito utilizada em cursos ou disciplinas das 
áreas humanas ou da saúde.   
LABORATÓRIO OU WORKSHOP 
 
É também uma reunião de um pequeno número de pessoas com interesses 
comuns, a fim de estudar e trabalhar para o conhecimento ou aprofundamento de 
um tema sob a orientação de um especialista. A atividade possibilita o aprender a 
fazer melhor algo, mediante a aplicação de conceitos e conhecimentos 
previamente adquiridos. É a experimentação feita através de protótipos, pilotos ou 
ensaios.  
ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO OU EMPRESA MODELO.  
 
É uma forma dos acadêmicos vivenciarem situações simuladas e planejadas pelo 
professor, em que alguns atuam e outros observam e avaliam. Proporciona ao aluno contato com a tecnologia da informação, com os reflexos de má Informação 
gerada, as inúmeras possibilidades de erros e os consequentes acertos.  
JÚRI SIMULADO 
 
É a simulação de um júri em que, a partir de um problema, são apresentados 
argumentos de defesa e de acusação. Pode levar o grupo a analise e avaliação de 
um fato proposto com objetividade e realismo. Não é uma atividade restrita ao 
curso de Direito e, sim, uma possibilidade de estudo, que coloca o acadêmico em 
situação de evidência e principalmente desenvolve a necessidade de 
fundamentação do discurso.  
DISCUSSÃO POR MEIOS INFORMATIZADOS 
        
É a oportunidade de um grupo debater uma temática sobre a qual tenham realizado um estudo prévio ou queiram aprofundá-lo por meio eletrônico. Poderá 
ser utilizada a pasta dos docentes ou e-mail da turma ou simplesmente poderá se 
realizar com os acadêmicos  buscas na rede por informações complementares ao 
conteúdo. Pode ainda cada acadêmico procurar por um tópico e depois enviar aos 
colegas por e mail e, à medida que estes forem recebendo, acrescentarem 
comentários e reenviarem aos demais alunos da turma, as novas informações, 
criando assim um debate eletrônico com o auxílio do professor.  
PORTFÓLIO 
 



É a identificação e a construção de registro, análise, seleção e reflexão das 
produções mais significativas em pastas para esse fim, ou identificação dos 
maiores desafios/dificuldade em relação ao objeto de estudo. Os portfólios 
permitem uma avaliação de cooperação e participação, havendo interação entre o 
professor e o aluno. São registros produzidos em períodos de aprendizagem ou 
trabalhos ilustrativos, e podem ser apresentados em forma de: desenhos; fotos, artes, exposição de documentos; relatos de aula; registros de entrevistas; 
comentários e documentários de eventos, de livros; leituras de artigos; é também 
hoje muito usado de forma eletrônica (blogs).  
 
ENSINO COM PESQUISA 
 
É a forma de apresentação de um conteúdo. É solicitado aos alunos que 
pesquisem sobre o assunto em livros, sites, jornais, revistas e outras fontes, 
depois para socializarem as informações na sala de aula com os colegas e após 
essa atividade, o docente complementa ou direciona a temática para o 
conhecimento científico. 
 OBSERVAÇÃO 
Em todas as estratégias é muito importante o direcionamento, bem com a apresentação, acompanhamento e considerações finais do docente, como 
autoridade do processo ensino/aprendizagem/relações sociais. 
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