
Uma experiência no Instituto de Biociências
Nesta seção, apresentamos um relato de experiência exitosa vivenciada por Edna Hardoim, docente do Departa-
mento de Botânica e Ecologia/Instituto de Biociências, que, neste ano, completou 30 anos de carreira na UFMT. A 
professora, doutora em Ecologia e Recursos Naturais, pondera que “mesmo as práticas tradicionais bastante usa-

se fundamenta em princípios de qualidade e de equidade, a partir da integração e da inclusão no processo social”. 
Destaca, ainda, que o memorial que redigiu para sua progressão à Professora Titular “oportunizou muito essa re-

-
riência com abordagens ativas no curso de Licenciatura de Ciências Biológicas. 
Metodologias ativas: início da conversa
Os métodos de aprendizagem ativa são abordagens que situam o aluno no centro do processo ensino-aprendiza-
gem, tornando-o protagonista do próprio conhecimento. Como agente ativo do processo educativo, ele é instigado 

atender às demandas sociais, num contexto de ação problematizadora e dialógica. É o que se espera com base 
nos novos paradigmas da Educação em nível mundial. Diante disso, as instituições de ensino superior têm sido 
instadas a analisar suas concepções, métodos e técnicas de ensinar. 
Em nosso contexto acadêmico, percebemos que professores têm buscado meios para favorecer a motivação dos 
alunos, adotando novos modelos em suas práticas pedagógicas, trazendo para o cotidiano da sala de aula situa-
ções reais, de forma a conferir autonomia ao acadêmico na construção do seu saber. 

comportamento no processo de aprendizagem é uma questão que nos parece relevante e que deve ser levada 

-
tos em que teremos que lançar mão de alguns princípios tradicionais, embora, em geral, estes se oponham aos 
movimentos para a construção dessas mudanças. 
Ensinar e aprender: revendo estratégias e papéis

-
cisamos de uma rápida e intensa reforma de nossos hábitos e ações pedagógicas. Edgar Morin nos aponta a ur-
gência da complexa Reforma do Pensamento, que pode ter um alcance surpreendente e, inclusive, mudar nos-

reformulação técnica, metodológica e estrutural dos espaços de aprendizagem, mas pela “reforma do professor 

quais estudantes e professores estabeleçam entre si uma relação dialógica, e, por vezes, simbiótica, em que 
a transferência de informações e a memorização sejam substituídas pela construção ativa do conhecimento. *
 A formação que a Universidade deve promover, a meu ver, se assenta sobre a base da aquisição e do desen-

fazer, o poder e o querer fazer. São saberes que desenvolvem a capacidade de trabalhar em equipe e de ma-

Contextualizando o cenário da prática
Alguns cursos da UFMT, como o de Medicina, têm passado por profundas transformações nos últimos anos. Há 
um movimento de reformulação de seus currículos, por meio de discussões que implementam métodos ativos de 

Cuiabá, colegas vêm procurando inovar suas práticas, principalmente aquelas da área de Ensino, visando a uma 
aprendizagem mais permanente e de qualidade a partir da percepção do papel que desempenhamos, enquanto 
docentes, diante dos novos marcos pedagógicos.

Caro(a) professor(a),

Nesta edição do Boletim das Licenciaturas e Bacharelados, trazemos um 
relato de experiência exitosa de Edna Hardoin, professora do Instituto de 
Biociências da UFMT, que vem testando em suas aulas o Método STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Ao abordarmos 

-
bre a relevância da implantação de metodologias ativas nas práticas edu-
cativas diante do novo contexto educacional estabelecido pelo avanço das 
tecnologias. Ainda, reputamos de interesse provocar outros relatos que 
destaquem o papel ativo do aluno no processo ensino-aprendizagem.

A edição conta também com a contribuição dos professores Fernando Ta-
deu de Miranda Borges e Hermília Maria Latorraca, que trazem relevan-
tes pontuações acerca da Faculdade de Economia da UFMT. Marcada por 

-
tos importantes do desenvolvimento da Universidade e do estado de Mato 
Grosso.
Agradecemos a participação dos ilustres professores e esperamos que este 
veículo possa se constituir cada vez mais como um caminho de difusão de 
conhecimento e experiências, colaborando, desse modo, com o crescimen-
to acadêmico de seus leitores!
Boa leitura!

Rumo à maturidade: Faculdade de Economia 
da UFMT
Os professores Fernando Tadeu de Miranda Borges 
e Hermília Maria Latorraca falam, nesta seção, da 
Faculdade de Economia, destacando sua trajetória, 
diferenciais e perspectivas. Fernando Tadeu, doutor 
em História Social pela Universidade de São Paulo, é 
Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência da UFMT 
e integra o corpo docente do Curso de Economia 
desde 1981. Hermília Maria, com mestrado em Eco-
nomia pela Universidade de Brasília, foi Coordenado-
ra de Ensino de Ciências Econômicas, atuando como 
professora no curso desde 1977.
BLB — Como se deu a criação e a consolidação 
da Faculdade de Economia e quais foram suas 
principais lutas e conquistas ao longo desse 
processo?
PROFESSORES — A Faculdade de Economia da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso (FE), criada pela 
Lei nº. 2413, de 08 de setembro de 1965, tem uma 
trajetória coroada de lutas, conquistas e reconhe-
cimentos. As lutas empreendidas pelos docentes, 
discentes e técnicos administrativos da Faculdade 
para consolidar o Curso de Ciências Econômicas na 
região, propulsor e conhecedor das necessidades lo-

-
nais envolvidos e especializados em temáticas espe-

internacional das atividades.
A localização privilegiada da Faculdade de Economia, 
no Centro da América do Sul e em uma região de 

-
ciadas desde a criação, por isso o apoio da Faculdade 

-

Os integrantes da FE souberam desde o começo de-
-

fazendo com que o curso de Ciências Econômicas 
despertasse em todos o interesse pelo ensino, pes-
quisa e extensão.
BLB — Qual a relação da Faculdade com a co-
munidade externa no âmbito da extensão uni-
versitária?
PROFESSORES — A extensão esteve e encontra-se 
nas prioridades da Faculdade de Economia como for-
ma de incentivar nos estudantes a responsabilidade 
social e a proximidade com a realidade, sendo inclu-
sive importante fonte de vivência ética. O Núcleo de 
Pesquisas Econômicas e Sociais (NUPES) conduziu 
com maestria, por muitos anos, a pesquisa sobre 
o custo de vida em Cuiabá, tendo a participação de 
docentes, estudantes e técnicos administrativos.
BLB — Com relação à pesquisa, como vem ocor-
rendo a atuação da Faculdade?
PROFESSORES — A Faculdade de Economia preo-
cupou-se, desde os seus primeiros anos ,em titular 

nas mais diversas áreas do conhecimento e os seus 
docentes, com mestrado e doutorado, investiram na 
formação de cientistas sociais aplicados, cultivando 
sempre a meta de criar no estado o primeiro curso 
de mestrado em economia. Com a titulação dos do-
centes da Faculdade de Economia, foi construído o 
projeto para a criação do Programa de Pós-Gradua-
ção Stricto Sensu, voltado para as áreas de Agrone-
gócios e Desenvolvimento Regional, que titulou, ao 
longo desses mais de dez anos de atuação, muitos 
estudantes. As dissertações produzidas vêm sendo 

país, além das coletâneas e livros que também fo-
ram organizados com o esforço e a colaboração de 
todos.

-
de, considerando o atual cenário do estado de 
Mato Grosso?
PROFESSORES — Ao longo desses anos, a FE forne-
ceu quadros para o estado, municípios mato-gros-
senses e instituições de ensino superior, com forte 
participação nas atividades programadas e pensadas 

-
meros e continuam clamando por soluções. O estado 
é um dos maiores produtores de grãos do país, no 
entanto, não tem conseguido alcançar o desenvolvi-
mento autônomo e sustentável, sendo este o maior 

uma das ações desta Faculdade, ou seja, contribuir 
com o estado para pensar em alternativas que levem 
à agroindustrialização, ao fortalecimento do setor in-
dustrial e à ampliação da produção de grãos, com 
sustentabilidade e respeito ambiental.
BLB — Quais os principais avanços e mudanças 
na carreira do economista ao longo da existên-
cia da Faculdade?
PROFESSORES — Durante todos esses anos de traba-
lho, foram muitas as transformações empreendidas 

Contudo, há algo que cabe destacar no presente: 

com o desenvolvimento regional e mundial. Muitos 

contribuição nos mais diversos continentes e isso 

trazer avanços na sua forma de atuação, tornando-
-se um curso conectado com pesquisadores do mun-
do inteiro, que possa contar, de forma permanente, 
com estudantes e docentes das mais variadas partes 
do planeta.
BLB — Quais as questões mais relevantes para 
o curso de Ciências Econômicas nos próximos 
anos?
PROFESSORES — Com a chegada da maturidade em 
2019, o Curso de Ciências Econômicas da Faculdade 
de Economia deverá abrir novas frentes nas Amé-
ricas e nos outros continentes, sem deixar de ser 
inclusiva, participativa e presente em todos os proje-
tos concebidos. O compromisso com o planeta exige 

e compromissada com as grandes causas: a elimina-
ção da fome, a criação de empregos e investimentos 
e a preservação ambiental.

EntrevistaRelações de aprendizagem e ensino com abordagens ativas: 
experiências exitosas na docência
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Explicitação da experiência
Nas duas disciplinas que ministro na graduação (Práticas em Educação para a Saúde e Instrumentação para o 

Ciências e Matemática/REAMEC, venho testando alguns métodos ativos, entre eles, os das Metodologias de Proje-
tos, da Problematização e da Aprendizagem por Investigação Colaborativa. 
Mais recentemente, sem abandonar os princípios da aprendizagem a partir da problematização, de forma colabo-
rativa e inclusiva, tenho testado o Método STEAM (acrônimo na língua inglesa de Science, Technology, Engineering, 
Arts, and Mathematics), integrando pedagogicamente os saberes desses campos do conhecimento a partir de um 
trabalho em equipe. O resultado tem sido animador, pois o envolvimento dos alunos dos três níveis (graduação, 
mestrado e doutorado) com esta proposta inovadora tem se mostrado maior do que quando adotava métodos mais 
tradicionais. 
Na Licenciatura, empregando o método STEAM, há semestres em que acadêmicos que cursam Instrumentação, 
fazendo uso da tecnologia digital e da cultura Maker, produzem modelos pedagógicos, vídeos, games e QR Codes 
(Códigos de Barra de Resposta Rápida).
O que mais chama a atenção dos graduandos é a produção dos QR Codes, em 2D, que é gratuita! O link para aces-
so é https://br.qr-code-generator.com/. Um tutorial foi organizado por um acadêmico de Engenharia de Controle e 
Automação para facilitar a criação. Ao ser escaneado com o celular, o código dá acesso ao link de internet em que 

por exemplo, em nosso zoológico e revisadas por especialistas. Ali podem ser encontrados, ainda, um áudio do 
texto e sua tradução em Língua Brasileira de Sinais, pois tendo a Educação Inclusiva como linha de pesquisa, os 
produtos educacionais elaborados precisam atender à diversidade das salas de aula, dando acesso ao conhecimen-

Os acadêmicos são orientados a organizar a estética do texto, cuidando da arte. Conhecimentos matemáticos e de 
engenharia podem advir de futuras discussões sobre os recintos onde os animais são encontrados, como cálculos 
do tamanho do espaço, adequação do local para proteção e segurança dos visitantes, ou mesmo controle automa-
tizado de ração e água. Nesse caso, o empenho é para que o engenheiro ou arquiteto seja convidado para esse 
tipo de discussão. A interdisciplinaridade permite a articulação de conceitos entre os diferentes campos do saber.
E, para concluir
Os cursos com os quais trabalho são de formação de professores — inicial e continuada, o que nos leva a incentivar 
os estudantes a desenvolverem estratégias pedagógicas interdisciplinares e inclusivas, preparando-os para o exer-

protagonismo e autonomia. Penso que, buscando inovar, não pelo modismo, mas por princípio educativo, podemos 
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