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Objetivos
Refletir sobre teorias e estratégias para a elaboração e a
implementação de currículos e projetos pedagógicos
baseados em competências para cursos de Computação e
discutir sobre a efetividade do alinhamento de
competências com metodologias ativas a partir de duas
experiências de reformulação de PPC, em 2012 e 2017.
• Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciência da

Computação (2011-2013)
• Decano da Escola Politécnica da PUCPR (2014-2015)
• Membro da comissão da SBC responsável pela
elaboração dos Referenciais de Formação – Curso de
Bacharelado em Ciência da Computação (2016-2017)
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Ementa
• Motivação para se construir currículos baseados em

competências.
• Principais modelos de competências.
• Aplicação do CS-2013 ACM/IEEE.
• Conformidade com a DCN 2016.
• Aplicação dos Referenciais de Formação da SBC.
• Contribuições das metodologias ativas.
• Ambiente físico para aulas.
• Avaliação por competências.
• Treinamento de professores.
• Visão dos estudantes.
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PUCPR –
CURRÍCULOS 2013

17

Programa de disciplina

18

Orientação a competêncas
• Guy le Boterf – três dimensões:
1. Recursos (pessoais e exteriores)
2. Práticas profissionais
3. Reflexividade
• Níveis:
• Competências do egresso
a)
b)

Práticas profissionais
Reflexividade

• Competências das disciplinas
a)
b)

Potencialmente, todas as dimensões
Na maioria dos casos, foco em recursos
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Programa de disciplina
• Definir as competências da disciplina em alinhamento

com as competências do egresso.
• Relacionar cada tema de estudo com uma ou mais
competências da disciplina.
• Definir uma metodologia que desenvolva as
competências previstas para a disciplina.
• Definir procedimentos de avaliação que afiram quanto
os alunos assimilaram das competências previstas para a
disciplina.

da necessidade de adaptações.
No ano de 2001, um novo grupo, formado como
o primeiro (a partir de um convite da Associação de
Psicologia Americana), divulgou o trabalho realizado
de revisão e atualização da Taxonomia de Bloom
apresentada em 1956.

conhecidas.
20
Quarenta
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de rever os pressuposto
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Competência: Taxonomia de Bloom
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Aplicar
Desenvolver
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Analisar
Validar
Criticar

21

ACM/IEEE Curricula - CS2013
• Corpo de Conhecimento (Body of Knowledge)
• Áreas de Conhecimento (Knowledge Areas)
• AL – Algorithms and Complexity

• Unidades de Conhecimento (Knowledge Units)
• AL/Basic Analysis
• AL/Algorithmic Strategies
• AL/Fundamental Data Structures and Algorithms
• AL/Basic Automata, Computability and Complexity
• AL/Advanced Computational Complexity
• AL/Advanced Automata Theory and Computability
• AL/Advanced Data Structures, Algorithms, and Analysis

• (ver páginas 34 e 51)
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ACM/IEEE Curricula
• Tópicos e Competências (Learning Outcomes) –

categorias:
• Core-Tier1: O item é obrigatório em todos os currículos de Ciência

da Computação.
• Core-Tier2: O item é fortemente recomendado em todos os
currículos de Ciência da Computação. Espera-se que um currículo
contemple de 90% a 100% desses itens; o mínimo recomendado é
de 80%.
• Elective: O item é opcional num currículo de Ciência da
Computação. Esses itens permitem flexibilidade na composição
do currículo e visam a atender às especificidades de contexto.
Espera-se que uma parte "significativa" desses itens seja
contemplada por um currículo de Ciência da Computação.
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ACM/IEEE Curricula
• Competências (Learning Outcomes) – níveis:
• Familiaridade (Familiarity): o aluno conhece um conceito e
entende o seu significado. What do you know about this?
(Bloom: Conhecimento e Compreensão)
• Uso (Usage): o aluno é capaz de usar ou aplicar um conceito de
forma concreta. What do you know on how to do?
(Bloom: Aplicação)
• Avaliação (Assessment): o aluno é capaz de considerar um
conceito sob diferentes ângulos e é capaz de justificar a escolha
de uma abordagem na solução de um problema. Why would you
do that?
(Bloom: Análise, Síntese e Avaliação)
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DCN 2016
MEC
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DCN de 2016 – o que são
Normas legais para organização e funcionamento dos cursos
de bacharelado e licenciatura em computação:
1.

Elementos do PPC (Art. 2o e Art. 3o)
• competências e habilidades desejadas
• organização curricular

2.
3.
4.

Características do profissional formado (Art. 4o)
Competências e habilidades do egresso (Art. 5o)
Orientação sobre conteúdos, sem relacioná-los (Art. 6o)
• recomendação de atividades teóricas e práticas ( § 4o )

5.
6.
7.
8.

Estágio Supervisionado (Art. 7o)
TCC (Art. 8o)
Atividades Complementares (Art. 9o)
Carga horária mínima dos cursos (Art. 11)
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DCN de 2016 – para quando são
• Homologação pelo MEC em novembro de 2016
• Art. 10. “As Diretrizes Curriculares Nacionais desta

Resolução deverão ser implantadas pelas Instituições de
Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de 2
(dois) anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação
desta.” => ingressantes em 2019
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DCN de 2016 – desafios
• Art. 4o – características do profissional formado

Geral – IV : da capacidade de atuar de forma
empreendedora, abrangente e cooperativa no
atendimento às demandas sociais da região onde
atua, do Brasil e do mundo;
BCC – VII : reconheçam o caráter fundamental da
inovação e da criatividade e compreendam as
perspectivas de negócios e oportunidades
relevantes.
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DCN de 2016 – desafios
• Art. 5o – competências e habilidades do egresso
Geral – III : resolver problemas usando ambientes de programação;
Geral – XI : empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão
na sua área de atuação profissional;
BCC – II : reconhecer a importância do pensamento computacional no
cotidiano e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e em domínios
diversos;
BCC – VI - conceber soluções computacionais a partir de decisões
visando o equilíbrio de todos os fatores envolvidos;
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REFERENCIAIS DE
FORMAÇÃO
SBC
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Referenciais de Formação - SBC
• Publicados em outubro de 2017
• Substituem os antigos currículos de referência
• Orientados por competências
• Baseados nas DCN de 2016
• Incorporam contribuições importantes:
• currículos de referência (1999, 2003, 2005)
• ACM/IEEE Curricula 2013 (Capítulo da Ciência da Computação)
• Mais adequados que as DCN para a elaboração de PPC,

sem prejuízo de conformidade
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RF-CC-17 – estrutura
• Perfil do Egresso
• 7 eixos de formação
• Cada eixo contém:
• uma macro-competência do egresso
• um conjunto de competências derivadas
• Competência derivada:
• é idêntica a uma competência ou habilidade presente na DCN de 2016
• tem associado um dos seis níveis do processo cognitivo da Taxonomia
de Bloom Revisada
• tem associado um conjunto de conteúdos (em sua maioria, oriundos
dos antigos currículos de referência)
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Perfil Geral dos Egressos
1. do conhecimento das questões sociais, profissionais, legais, éticas,
políticas e humanísticas;
2. da compreensão do impacto da computação e suas tecnologias na
sociedade no que concerne ao atendimento e à antecipação estratégica
das necessidades da sociedade;
3. da visão crítica e criativa na identificação e resolução de problemas
contribuindo para o desenvolvimento de sua área;
4. da capacidade de atuar de forma empreendedora, abrangente e
cooperativa no atendimento às demandas sociais da região onde atua, do
Brasil e do mundo;
5. da capacidade de utilizar racionalmente os recursos disponíveis de
forma transdisciplinar;
6. da compreensão das necessidades da contínua atualização e
aprimoramento de suas competências e habilidades;
7. da capacidade de reconhecer a importância do pensamento
computacional na vida cotidiana, como também sua aplicação em outros
domínios e ser capaz de aplicá-lo em circunstâncias apropriadas; e
8. da capacidade de atuar em um mundo globalizado do trabalho.
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Perfil Específico de Egressos do BCC
1. Possuam sólida formação em Ciência da Computação e Matemática que
os capacitem a construir aplicativos de propósito geral, ferramentas e
infraestrutura de software de sistemas de computação e de sistemas
embarcados, gerar conhecimento científico e inovação e que os incentivem a
estender suas competências à medida que a área se desenvolva;
2. Possuam visão global e interdisciplinar de sistemas e entendam que esta
visão transcende os detalhes de implementação dos vários componentes e
os conhecimentos dos domínios de aplicação;
3. Conheçam a estrutura dos sistemas de computação e os processos
envolvidos na sua construção e análise;
4. Conheçam os fundamentos teóricos da área de Computação e como ele
influenciam a prática profissional;
5. Sejam capazes de agir de forma reflexiva na construção de sistemas de
computação por entender que eles atingem direta ou indiretamente as
pessoas e a sociedade;
6. Sejam capazes de criar soluções, individualmente ou em equipe, para
problemas complexos caracterizados por relações entre domínios de
conhecimento e de aplicação;
7. Reconheçam que é fundamental a inovação e a criatividade e entendam as
perspectivas de negócios e oportunidades relevantes.
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Eixos de formação (BCC)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resolução de Problemas
Desenvolvimento de Sistemas
Desenvolvimento de Projetos
Implantação de Sistemas
Gestão de Infraestrutura
Aprendizado Contínuo e Autônomo
Ciência, Tecnologia e Inovação
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Eixo 1: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
COMPETÊNCIA: Resolver problemas que tenham solução
algorítmica, considerando os limites da computação, o que
inclui:
● Identificar os problemas que apresentem soluções
algorítmicas viáveis.
● Selecionar ou criar algoritmos apropriados para
situações particulares.
● Implementar a solução usando o paradigma de
programação adequado.
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Eixo 2: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
COMPETÊNCIA: Desenvolver sistemas computacionais que
atendam qualidade de processo e de produto, considerando
princípios e boas práticas de engenharia de sistemas e
engenharia de software, incluindo:
● Identificar, analisar, especificar, validar requisitos.
● Projetar soluções computacionais em harmonia com o
ambiente social e físico no seu entorno de aplicação.
● Implementar sistemas computacionais utilizando
ambientes de desenvolvimento apropriados.
● Testar e manter sistemas computacionais.
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Eixo 3: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
COMPETÊNCIA: Desenvolver projetos de qualquer natureza em equipes
multidisciplinares, compreendendo:
● Aplicar conceitos, métodos e ferramentas de gerenciamento de
projetos a fim de garantir o
cumprimento dos objetivos, além dos requisitos de qualidade, tempo,
custo e desempenho.
● Interagir com pessoas de diferentes perfis, possivelmente de
diversas áreas do conhecimento, incluindo
clientes, fornecedores, instâncias organizacionais e agências de fomento.
● Realizar ações empreendedoras na busca de soluções mais
eficazes, incluindo novas tecnologias,
produtos e serviços.
● Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos
ambientes de trabalho (CG-IX).

39

Eixo 4: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
COMPETÊNCIA: Implantar sistemas computacionais,
considerando:
● Planejar e executar o processo de implantação de
sistemas computacionais.
● Prover capacitação das pessoas envolvidas (técnicos e
usuários), considerando a documentação e a
operacionalização do sistema computacional.
● Garantir a consistência da implementação com as
normas legais e éticas da comunidade envolvida.
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Eixo 5: GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
COMPETÊNCIA: Gerenciar infraestrutura computacional em sua
plenitude, incluindo projeto, implantação e manutenção, assim
definidos:
● Projetar uma infraestrutura computacional a partir das
especificações dos sistemas computacionais que irão compartilhar
os recursos da infraestrutura e das necessidades adicionais
decorrentes desse uso compartilhado.
● Implantar a infraestrutura computacional, com domínio do
processo de aquisição ou contratação de componentes de
hardware e software, bem como do processo de instalação,
configuração e integração desses componentes.
● Manter a infraestrutura computacional em conformidade com
a sua especificação na eventual ocorrência de alterações no seu
contexto de operação.
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Eixo 6: APRENDIZADO CONTÍNUO E AUTÔNOMO
COMPETÊNCIA: Aprender contínua e autonomamente sobre métodos,
instrumentos, tecnologias de infraestrutura e domínios de aplicação da
computação, abrangendo:
● Desenvolver estudos para manter-se atualizado sobre a evolução da
computação, além de desenvolver pesquisas que contribuam para essa
evolução. Essa atividade de estudo inclui o acompanhamento de publicações
científicas e comerciais em periódicos e eventos especializados, bem como a
participação em cursos de treinamento, extensão, especialização, mestrado e
doutorado.
● Avaliar novos instrumentos e métodos, bem como a viabilidade de seu
emprego no seu contexto de trabalho e, eventualmente, propor novos
instrumentos e métodos a partir da sua própria experiência.
● Avaliar novas tecnologias de infraestrutura computacional e a sua
adequação ao seu contexto de trabalho.
● Avaliar sistemas computacionais e a viabilidade do seu emprego em
novos domínios de aplicação.
● Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos
ambientes de trabalho (CG-IX).
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Eixo 7: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
COMPETÊNCIA: Desenvolver estudos avançados visando o
desenvolvimento científico e tecnológico da computação e a criação de
soluções computacionais inovadoras para problemas em qualquer domínio
de conhecimento, abrangendo:
● Entender os fundamentos teóricos da ciência da computação em
profundidade.
● Dominar as ferramentas matemáticas necessárias para a pesquisa e
desenvolvimento em computação.
● Conhecer os princípios de construção das diversas tecnologias da
computação, como arquiteturas de máquinas, linguagens, compiladores,
sistemas operacionais, bancos de dados e redes de computadores.
● Adaptar-se a novos domínios de aplicação, que envolvam contextos
particulares e novas tecnologias.
● (CG-IX).Realizar ações inovadoras na busca de soluções
computacionais mais eficazes, incluindo novos produtos e processos.
● Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos
ambientes de trabalho.
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Competência Derivada e Conteúdos
• Eixo de formação 2: Desenvolvimento de Sistemas
• Competência derivada: C.2.1. Resolver problemas usando

ambientes de programação (CG-III) – CRIAR
• Conteúdos vinculados à competência derivada:
• Algoritmos
• Programação Orientada a Objetos
• Programação Funcional
• Programação Imperativa
• Processamento Paralelo
• …
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MÉTODO BASEADO NOS
REFERENCIAIS DE FORMAÇÃO DA SBC PARA
REESTRUTURAÇÃO DE DESCRITIVOS DE
DISCIPLINAS DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
EM CONFORMIDADE COM AS DCN DE 2016
Alcides Calsavara (PUCPR), Ana Paula Gonçalves Serra (USJT), Francisco de
Assis Zampirolli (UFABC), Leandro Silva Galvão de Carvalho (UFAM), Miguel
Jonathan (UFRJ), Ronaldo Celso Messias Correia (UNESP)
WEI 2018
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Descritivo de Disciplina
• Nomes alternativos:
• Programa de Disciplina
• Programa de Aprendizagem
• Inclui:
• Objetivos
• Ementa (lista de tópicos de estudo)
• Carga horária
• Requisitos
• Forma de avaliação
• Metodologia
• …
• Componente essencial de um PPC
• Obs: Pode haver um plano de ensino (ou plano de estudos)

específico para cada turma da disciplina, incluindo o cronograma
de atividades.
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Descritivo de Disciplina
• Nomes alternativos:
• Programa de Disciplina
• Programa de Aprendizagem
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Mapeamento de Conformidade e Mobilização MCM
• Instrumento para auxiliar na elaboração do descritivo da

disciplina e no plano de ensino (eventualmente, pode integrar
o próprio descritivo)
• Contribui para agilizar a revisão de um PPC para sua
conformidade com as DCN de 2016.
• Descreve o que o estudante deve realizar na disciplina para
adquirir cada uma das competências da DCN vinculadas à
disciplina, isto é, que recursos, incluindo conteúdos, o
estudante deve mobilizar para adquirir cada competência
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Estrutura do MCM - exemplo
Eixo

Competência Derivada Conteúdos

Contribuição da Disciplina

1.
Resolução
de
Problemas

C.1.1. Identificar
problemas que tenham
solução algorítmica
[Avaliar]

Algoritmos

O estudante experimenta a
aplicação de alguns
algoritmos simples em
problemas de domínios
diversos, incluindo
algoritmos de ordenação e
busca em conjuntos de
dados armazenados em
memória e em arquivo. …

2.
Desenvolvimento de
Sistemas

C.2.1. Resolver
problemas usando
ambientes de
programação [Criar]

Algoritmos;
O estudante constrói
Programação programas em linguagem
Imperativa
imperativa com base em
algoritmos especificados por
meio de pseudocódigo,
fluxograma ou formulação
matemática. …
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Método para elaboração do MCM
• Passo 1: Seleção dos conteúdos dos RF-CC-17 pertinentes à

disciplina
• a partir do descritivo de disciplina existente (“conteudista”)

• Passo 2: Seleção das competências derivadas
• a partir dos conteúdos selecionados no passo 1
• Passo 3: Contribuição da disciplina
• explicação sobre as atividades do estudante na disciplina para
mobilizar os conteúdos a fim de desenvolver cada competência
selecionada no passo 2
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Exemplos de aplicação do método
Adaptação de duas disciplinas de introdução
à programação:
• IES α : Introdução à Programação Imperativa

• Ofertada para estudantes de computação e de

engenharia, inclusive com turmas mistas
• IES β : Programação Orientada a Objetos

• Ofertada exclusivamente para estudantes de

computação (BCC e BSI)
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Exemplo de aplicação do método
• IES α : Introdução à Programação Imperativa
NOME DISCIPLINA: Introdução à Programação Imperativa
Ementa: Conceitos de algoritmos e programação estruturada. Tipos de
dados, constantes, variáveis e atribuição. Pseudolinguagem e fluxogramas.
Estruturas de seleção. Estruturas de repetição. Vetores. Matrizes. Funções.
Entrada e saída de dados. Leitura e escrita em arquivos textos. Depuração
de programas. Melhores práticas de programação.
Objetivo Geral: Criar algoritmos básicos para solucionar problemas de
natureza técnico-científica e implementá-los em uma linguagem de
programação.
Metodologia: Apresentação dos fundamentos sobre manipulação e
tratamento da informação, principalmente por meio de explicação e
experimentação dos conceitos e do uso prático da lógica de programação.
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Exemplo de aplicação do método
• IES α : Introdução à Programação Imperativa
NOME DISCIPLINA: Introdução à Programação Imperativa
Ementa: Conceitos de algoritmos e programação estruturada. Tipos de
dados, constantes, variáveis e atribuição. Pseudolinguagem e fluxogramas.
Estruturas de seleção. Estruturas de repetição. Vetores. Matrizes. Funções.
Entrada e saída de dados. Leitura e escrita em arquivos textos. Depuração
de programas. Melhores práticas de programação.
Objetivo Geral: Criar algoritmos básicos para solucionar problemas de
natureza técnico-científica e implementá-los em uma linguagem de
programação.
Metodologia: Apresentação dos fundamentos sobre manipulação e
tratamento da informação, principalmente por meio de explicação e
experimentação dos conceitos e do uso prático da lógica de programação.

53

Exemplo de aplicação do método
Passo 1: Seleção dos conteúdos dos RF-CC-17 pertinentes
à disciplina
1.
2.
3.
4.

Algoritmos
Estruturas de Dados
Técnicas de Programação
Programação Imperativa
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Exemplo de aplicação do método
Passo 2: Seleção das competências derivadas
• C.1.1. Identificar problemas que tenham solução algorítmica [Avaliar]
• C.1.3. Resolver problemas usando ambientes de programação [Criar]
• C.1.5. Reconhecer a importância do pensamento computacional no

cotidiano e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e em domínios
diversos [Aplicar]
• C.2.1. Resolver problemas usando ambientes de programação [Criar]
• C.3.7. Reconhecer a importância do pensamento computacional no
cotidiano e sua aplicação em circunstâncias apropriadas e em domínios
diversos [Aplicar]
• C.6.6. Compreender os fatos essenciais, os conceitos, os princípios e as
teorias relacionadas à Ciência da Computação para o desenvolvimento de
software e hardware e suas aplicações [Avaliar]
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Exemplo de aplicação do método
• Passo 3: Contribuição da disciplina
Competência Contribuição
C.1.1

O estudante experimenta a aplicação de alguns algoritmos
simples em problemas de domínios diversos, incluindo algoritmos
de ordenação e busca em conjuntos de dados armazenados em
memória e em arquivo. Com essa experiência, o estudante
passa a compreender o potencial da computação na resolução
de problemas que envolvam o tratamento de grandes volumes de
dados e pode avaliar a possibilidade de aplicação desses
algoritmos em outros contextos. Por exemplo, dado um algoritmo
simples de ordenação, o estudante deve ser capaz de simular
(em papel) a sua execução. Além disso, o estudante deve ser
capaz de escrever (em pseudocódigo e fluxograma) a solução de
problemas simples, como ordenar uma lista de estudantes pelo
conceito final de uma disciplina, ou exibir os nomes dos
estudantes em ordem alfabética.
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Exemplo de aplicação do método
• Passo 3: Contribuição da disciplina
Competência Contribuição
C.1.3

O estudante resolve problemas simples que envolvam o
tratamento de dados numéricos e textuais (strings) por meio da
implementação de programas em linguagem imperativa, com
base em algoritmos que empregam comandos de atribuição,
desvio, seleção e repetição, variáveis e constantes de tipos
primitivos (numéricos, textuais e booleanos) e estruturas de dados
de baixa complexidade (vetores e matrizes). Os algoritmos podem
ser selecionados da literatura ou desenhados especificamente
para os problemas propostos. Com isso, o estudante passa a ter
o domínio básico de uma linguagem e de um ambiente de
programação, que constituem a ferramenta prática mais
fundamental da computação para a resolução de problemas do
mundo real.
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PUCPR –
CURRÍCULOS 2018
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Cursos de Graduação da PUCPR
1. Ciência da Computação
2. Engenharia de Computação
3. Sistemas de Informação
4. Engenharia de Software
5. Tecnologia em Jogos Digitais

Redução da taxa de evasão
Metodologias de Aprendizagem Ativa
Forte compartilhamento de disciplinas
Compartilhamento de compentências
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Currículo
Competências ––por que?
rrículo
porpor
competências
por quê?
Aprendizagem autônoma

Competências
PUCPR

Contexto desafiador
Baseado em Gerard Scallon

Aprofundamento
Flexibilidade
Cooperação
Ética
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PUCPR

Competências
ências
PUCPR

Gerard Scallon
Baseado em Gerard Scallon
Gerard Scallon

61

Disciplinas vs.
DisciplinasCompetências
vs. Competências

Competências
PUCPR
Baseado em Gerard Scallon

Em uma perspectiva de desenvolvimento de
competências, é preciso estabelecer qual o papel de cada
disciplina e como os conhecimentos presentes em cada
uma delas são integrados.
O MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS É A
ABORDAGEM QUE ENCONTRAMOS PARA ISSO!
Estudantes devem ter oportunidade de aprender a
mobilizar, integrar e transferir!
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Avaliação

Um modelo conceitual de aprendizagem
consolidação

*
requisito

1..* Elemento de Competência

precedente
Aprendizado

Competência
nível cognitivo

nível cognitivo
*

sequente

1..*

Atividade de Ensino e
Aprendizagem
carga horária
nível cognitivo

realização

1..*

1..*
Tópico de
Estudo

2..*

Disciplina

Tópico
Simples

*

Tópico
Composto
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Modelo Hierárquico de Competências
Competência

1. Implementar softwares para problemas
estruturados de solução algorítmica,
utilizando técnicas e ferramentas de desenvolvimento,
de forma autônoma e cooperativa.

Elemento de
Competência

EC3. Codificar produtos de software
utilizando linguagem de programação,
de forma sistematizada e aderente às
especificações.

Resultado de
Aprendizagem

RA2: Codificar programas baseados em
interação entre objetos instanciados
a partir de classes associadas.

Indicador de
Desempenho

ID6: Codifica métodos por meio de
variáveis locais, comandos imperativos e
invocação de métodos de objetos.
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C O M P E T Ê N C I A
Elemento de
Competência 1

Elemento de
Competência 2

Elemento de
Competência 3

Elemento de
Competência 4

Competências
PUCPR

Avaliação dos Resultados de Aprendizagem

DISCIPLINA
1 Scallon
Baseado
em Gerard

Avaliação dos Resultados de Aprendizagem

DISCIPLINA 2

AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA
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Progressão no Currículo

Progressão no currículo
Certifica

Mobiliza
Mobiliza e
integra de com
certa autonomia

Internaliza
Primeiro contato
com os saberes:
não mobiliza de
forma autônoma

Mobiliza e
integra de
forma
totalmente
autônoma

Com
PUC

Bas
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Elementos de Competência
• Um elemento de competência corresponde ao que se

espera que um estudante seja capaz de demonstrar ao
final de uma sequência de disciplinas
• Cada competência é detalhada em um conjunto pequeno
(4-8) de elementos de competência
• Nível de profundidade em cada disciplina:
Internalização (amarelo): o estudante está aprendendo como
fazer
b. Mobilização (alaranjado): o estudante aplica em um novo
contexto algo que já aprendeu a fazer anteriormente
c. Certificação (roxo): o estudante aplica de maneira integrada em
um contexto complexo todos os elementos de uma competência
a.
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Resultados de Aprendizagem (RA)
• Um resultado de aprendizagem corresponde ao que se

espera que um estudante seja capaz de demonstrar ao
final de uma disciplina
• Cada disciplina define um conjunto pequeno (2-4) de
resultados de aprendizagem
• Definidos de acordo com os elementos de competência
vinculados à disciplina
• Relacionados aos temas de estudo da disciplina
• Estabelecem os critérios de aprovação na disciplina
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Indicadores de Desempenho (ID)
• Um indicador de desempenho corresponde ao que se

espera que um estudante seja capaz de demonstrar no
decorrer de uma disciplina
• Para cada resultado de aprendizagem de uma disciplina,
há um conjunto pequeno (4-10) de indicadores de
desempenho
• Um ID representa um item indivisível de avaliação do
estudante
• Definidos no Plano de Ensino da disciplina

69

Modelo Hierárquico de Competências
Competência

1. Implementar softwares para problemas
estruturados de solução algorítmica,
utilizando técnicas e ferramentas de desenvolvimento,
de forma autônoma e cooperativa.

n

Elemento de
Competência

EC3. Codificar produtos de software
utilizando linguagem de programação,
de forma sistematizada e aderente às
especificações.

n

Resultado de
Aprendizagem
n

Indicador de
Desempenho

RA2: Codificar programas baseados em
interação entre objetos instanciados
a partir de classes associadas.
ID6: Codifica métodos por meio de
variáveis locais, comandos imperativos e
invocação de métodos de objetos.
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Mapeamento do Currículo
• Competências
• Elementos de Competência
• Nomes das disciplinas
• Cores dos elementos nas disciplinas
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Disciplinas-Elementos
MatrizMatriz
Disciplinas-Elementos
COMPETÊNCIA 1
Disciplina
Disciplina 1

Elemento de Competência
1

EC 2

EC 3

EC 4

EC 5

Internalizando...

Competências
Disciplina 3
Mobilizando…
PUCPR
Disciplina 4
Disciplina 2

Disciplina 5

Baseado em Gerard Scallon

Disciplina 6

Disciplina 7

Mobilizando, integrando, transferindo..

…

…
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LO:

OR
NCIA
Exemplo
de
Matriz
por
Competências

Competências
PUCPR
Baseado em Gerard Scallon
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Disciplina Certificadora
• Certifica uma ou mais competências
• Um resultado de aprendizagem é uma competência
• Os elementos de competência aparecem como

indicadores de desempenho
• O estudante já internalizou e mobilizou elementos de
competência. Agora, integra todos esses elementos.
• O estudante demonstra a competência em uma situação
complexa
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Benefícios para os professores
1. Identica os conteúdos estruturantes
2. Identifica a forma como a disciplina contribui para as

competências
3. Identifica o papel da disciplina na caminhada do
estudante
4. Ajuda a pensar em estratégias de ensino e de avaliação
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Benefícios para os estudantes
1. Identifica a contribuição de cada disciplina no

desenvolvimento das competências
2. Ajuda a compreender o processo de avaliação do
currículo
3. Ajuda no planejamento dos estudos
4. Identifica o papel de cada disciplina na sua caminhada
de aprendizagem
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Plano de Ensino (Descritivo da Disciplina)
1. Ementa:
i.
público alvo
ii.
o que o estudante faz durante a disciplina (que recursos
mobiliza)
iii. o que o estudante sabe fazer ao final da disciplina
2. Relacionamento entre competências, elementos de

competência, resultados de aprendizagem, indicadores
de desempenho e temas de estudo
3. Cronograma de atividades, com definição de
metodologias de aprendizagem e de formas de
avaliação e feedback
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Resultados percebidos
1. Estudantes mais motivados
2. Diminuição significativa na taxa de evasão
3. Diminuição significativa na taxa de retenção

(recuperação)
4. Professores mais satisfeitos com seu trabalho
5. Ajustes são continuamente necessários
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Considerações Finais
• O emprego de metodologias ativas de aprendizagem é

fundamental para o sucesso de um currículo por
competências
• A nossa participação efetiva no CQ desde 2010 contribuiu
diretamente para a realização dos trabalhos
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OBRIGADO!

alcides.calsavara@pucpr.br

