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PROGRAMA DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA EM CÉLULAS ESTUDANTIS - PACCE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

I – IDENTIFICAÇÃO

Estudante: Matrícula:

Curso: 

Período de Realização:

Professor(es) Tutor: Marcelo Oliveira Santiago
1. A célula foi direcionada ao estudo de Disciplina(s)/ Módulo(s)? 
 

II – APRESENTAÇÃO DOS DADOS

2. Os estudantes, das células, procuraram pelos encontros, com que frequência?
(  ) Regulamente (  ) Períodos de Avaliações  (  ) Semestralmente  (  ) Não há regularidade

3. Quais as formas de mobilização para os encontros, que você utilizou:
(   ) não houve        (   ) sala de aula          (   ) Parcerias com professores           (   ) Avisos       
(   ) mídias sociais  ( facebook/whatsapp/e-mail).

4. Existiram pontos positivos ou negativos que colaboraram no processo de formação 
e/ou consolidação da(s) célula(s)? Explique.

5. Qual sua visão sobre o PACCE?
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6. Existem pontos a se melhorar? Caso, sim. Quais?

7. Onde foram realizados os encontros semanais? Existiram pontos positivos ou negativos
na busca destes locais?

8. Atividades realizadas nos encontros?

 
9. Objetivos dos estudantes vinculados a(s) célula(s)?

(  ) Estudo em grupo     (  ) Melhoria do IRA/MC      (  ) Dificuldades com a disciplina 

(  ) outras: 

10. Relate  com suas  palavras  as  características  dos  estudantes  que  participaram  dos
encontros com regularidade?

11.  Qual  sua  avaliação  sobre  a  contribuição  do  Programa  para  seu  desenvolvimento
Acadêmico?

(   ) Nenhuma    (  ) Mínima   (   ) Não obtive orientações    (   ) Regular     (   ) Ótima  

12.  Quais  suas  expectativas/opinião  sobre  a  Aprendizagem  Cooperativa  e/ou
metodologias ativas após a participação no Programa?
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 AUTOAVALIAÇÃO

Itens Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

13. Motivação 

14. Disponibilidade 

15. Iniciativa

16. Relacionamento com os alunos

17. Resposta ao treinamento/orientação 

18. No geral, considera-se um líder/facilitador

19. Relato de experiência 

20. Indique suas principais leituras sobre a Aprendizagem Cooperativa e/ou metodologias

ativas?

21. Estudantes participantes da(s) célula(s) / carga horária?

NOME COMPLETO MATRÍCULA CARGA HORÁRIA 
TOTAL 

Obs: relacionar todos os estudantes participantes da(s) célula(s), independente do período. Cada estudante tem direito,

até 04 horas por semana, de carga horária de participação.


