
Orientações de produção de material didático da UNIVESP 
Esse é documento o indicado no item 7.7 do Edital do Processo Seletivo 

O candidato(a) deve considerar o conteúdo para 4h referente ao tema sorteado, que deve ser planejado para 
uma turma de 5.000 alunos de graduação. O material a ser entregue pelo candidato(a) deve ser composto por: 

1. Plano de aula: Identificar: disciplina, conteúdos programáticos, objetivos de aprendizagem, habilidades 
e competências a serem desenvolvidas pelos alunos, escolha metodológica, avaliação e outros aspectos 
indispensáveis para a compressão da proposta elaborada pelo candidato.  

2. Roteiro de aprendizagem com orientações de estudo: Os roteiros de aprendizagem são apresentados 
de forma organizada, contendo links para leituras de textos em bibliotecas virtuais, artigos, vídeos, 
recursos educacionais abertos e outros materiais didáticos elaborados por conteudistas em colaboração 
com a equipe da universidade. Após percorrer o roteiro de aprendizagem, cada estudante deve realizar, 
periodicamente, uma atividade avaliativa, que poderá́ ser entregue por meio de: envio de arquivo, 
fórum, testes ou outras ferramentas disponíveis.  

3. Videoaula gravada e editada pelo candidato(a): O material deverá conter pelo menos uma aula gravada 
e editada pelo candidato(a) com duração de 15 a 20 minutos. Existem múltiplos modelos e estilos para 
videoaulas como Videoaula expositiva, Roteirizada no estúdio, Roteirizada em ambiente externo, 
Entrevista, Entrevista/Depoimento. 

4. Curadoria de conteúdos para compor o roteiro de aprendizagem: Seleção de materiais que poderão 
compor a aula elaborada pelo candidato, considerando recursos abertos e disponíveis sem o copyright 
ou referências para bibliotecas digitais. 

5. Modelo de avaliação: Deverá ser composto por uma atividade a ser elaborada pelo candidato de acordo 
com os objetivos de aprendizagem e com orientações específicas para a sua realização. Também deverá 
ser produzido um quis para cada objeto educacional do roteiro de aprendizagem com o intuito de auferir 
se os estudantes acessaram e tiveram contato com aquele conteúdo. 

Organização da aula 

Partindo do princípio que a Univesp trabalha com metodologias ativas, as atividades propostas na aula precisam 
refletir os objetivos de aprendizagem, ser interativas, trazer a voz do aluno a partir de evidências de sua 
compreensão sobre os temas expostos. O foco está na iteração do aluno com os objetos de aprendizagem 
propostos, evitando, portanto, que aula seja apenas uma exposição de conteúdos. Observe os pilares do nosso 
modelo pedagógico e elabore a aula seguindo organização proposta: 

 

 

Pilares do Modelo Pedagógico 

https://www.youtube.com/watch?v=fyPVl7YEIGs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kPw9p2JBOLU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9DPDmzMd16k
https://www.youtube.com/watch?v=ncir3ktVPrc
https://www.youtube.com/watch?v=S_bt-SbcPyo&feature=youtu.be


 Organização da aula: 

• Abertura: O professor, com sua própria linguagem, demonstrará como os conteúdos da aula estão 
conectados entre si e com os objetivos de aprendizagem definidos pelo candidato para a aula. A abertura 
pode ser apresentada em vídeo ou áudio gravado pelo candidato(a) ou texto redigido pelo candidato(a). 

• Orientações de estudo: O professor pode inserir orientações mais detalhadas e específicas de como o 
aluno deve interagir com cada material apresentado na aula. Deve ficar claro ao aluno a finalidade e a 
importância de cada material. Poderá também indicar conteúdos e conceitos importantes de outras 
disciplinas já cursadas pelos estudantes e que podem ajudar na compreensão do conteúdo da aula.  

• Desafio e fórum: É um texto que apresenta um caso prático, conectado com o conteúdo da aula, que 
convida à reflexão e ajuda o aluno a compreender a aplicabilidade do tema, como forma de demonstrar 
como os conteúdos e materiais se articulam. O desafio proposto precisa refletir todo conteúdo da aula, 
considerando que o desafio precisa ser vencido tendo como base os conteúdos apresentados. O ideal é 
que ele seja acompanhado por algum recurso, como foto, ilustração, vídeo etc., para ajudar a 
materializar o desafio. O desafio deverá ser discutido pelos estudantes no fórum ou a partir de alguma 
atividade proposta.  

• Materiais selecionados e elaborados pelo candidato(a): Incluir os materiais selecionados e criados, 
distinguindo quais são obrigatórios para o acesso dos estudantes e aqueles com o objetivo de 
complementar os estudos. A escolha deverá levar em consideração: recursos abertos e disponíveis (sem 
copyright) que podem ser inseridos diretamente no AVA; seções, capítulos ou trechos de livros que 
devem ser direcionados para as bibliotecas digitais; carga horária da aula (4h/aula); tema da aula e 
objetivos de aprendizagem.  

• Atividades avaliativas: As atividades avaliativas devem estar fundamentadas no material-base (de 
acesso obrigatório pelo estudante) e nas videoaulas desenvolvidas.  

• Em síntese: Esse item deve ser composto por: uma conclusão da aula em estudo; uma prévia do que 
será visto na aula seguinte; um checklist para que os alunos marquem as habilidades e competências 
que eles atingiram. Essas habilidades e competências estão citadas no item de abertura, de forma que 
será possível verificar como os conteúdos e materiais da aula contribuem para atingir esse objetivo. 

Ambiente Virtual para envio dos materiais 

• Cada candidato receberá um login e senha para acesso à uma sala de aula do Google Classroom para 

preparação do conteúdo da prova didática. 

• O candidato poderá utilizar postagens no mural bem como realizar a inserção de atividades em aba 

específica 

• A submissão de vídeos deverá ser realizada por meio de inserção de links do youtube. 

• A submissão de arquivos deverá sempre ser realizada por meio de upload, não sendo permitida a 

inserção pelo google drive. 

• O candidato não poderá incluir nenhum material ao qual mantenha controle de edição após o 

encerramento do período acima, tais como documentos do google drive e links hospedados em servidor 

de seu controle. 

• O candidato não poderá realizar nenhuma alteração na aba “pessoas” ou nas configurações da sala. 

• Não é recomendado configurar agendamento para as atividades no Google Classroom. 

• Os membros da banca visualizarão o conteúdo com o perfil de aluno do Google Classroom. 

 

Referências para consulta: 

• https://apps.univesp.br/integra/  

• https://apps.univesp.br/repositorio/category/rea/  

https://apps.univesp.br/integra/
https://apps.univesp.br/repositorio/category/rea/


• https://apps.univesp.br/academico/guia-disciplina/ 

• https://apps.univesp.br/manual-do-aluno/ 

• https://univesp.br/ 

• https://support.google.com/edu/classroom 

https://apps.univesp.br/academico/guia-disciplina/
https://apps.univesp.br/manual-do-aluno/
https://univesp.br/

