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Título: PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO NA ABORDAGEM PBL EM SISTEMAS DE 
GESTÃO DE APRENDIZAGEM  

 

RESUMO: 

A aprendizagem prática, inerente à metodologia PBL (Problem-Based Learning), acontece de forma flexível e imprevisível. 

Estas características associadas a esta abordagem de aprendizagem propicia um descontrole das ações por parte dos 

docentes, sobretudo quanto ao planejamento de ensino. Este trabalho defende a ideia de que as ações de estabelecer 

objetivos educacionais claros e precisos no planejamento de ensino são necessárias, e que a definição da avaliação baseada 

nestes são essenciais para garantir a efetividade da metodologia e do processo de ensino e aprendizagem em PBL. A 

ausência do alinhamento entre estes elementos prejudica tanto o trabalho docente quanto a aprendizagem dos discentes, 

visto que se torna difícil identificar quais objetivos educacionais foram alcançados pelos discentes, da mesma forma que, 

para identificar os desafios enfrentados por eles durante a aprendizagem e direcioná-los por meio de feedbacks 

proporcionados pelas avaliações contínuas. Por ser de sua essência orientada a processos, a PBL precisa e deve ser bem 

planejada e acompanhada para que os objetivos educacionais estabelecidos mantenham-se alinhados ao processo 

de avaliação durante a resolução dos problemas. Neste contexto, apresenta-se neste trabalho um modelo de alinhamento 

entre os objetivos educacionais e avaliação, este estruturado por um processo de ensino e aprendizagem, visando as etapas 

de planejamento e acompanhamento e suas atividades. Com o objetivo de aplicar o modelo proposto em um ambiente real 

de aprendizagem, este trabalho apresenta ainda uma proposta de extensão do LMS (Learning Management System) 

Amadeus, um sistema de gestão de aprendizagem desenvolvido no Centro de Informática da UFPE, projetada por meio de 

telas de baixa fidelidade que contemplam os processos do modelo proposto. A partir de entrevistas com profissionais com 

familiaridade em PBL e no  LMS Amadeus, os resultados obtidos apresentaram, na sua maioria, adequação e aceitação às 

telas projetadas, principalmente quanto às ações explícitas do planejamento que mantêm os objetivos educacionais e 

avaliação alinhados no processo de ensino e aprendizagem.  
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