
 

 

Tópicos Especiais em Metodologias Ativas – TEMAs 

O projeto de inclusão das metodologias ativas também implicará na 

abertura de espaços na matriz curricular para que o aluno, protagonista do 

processo de ensino-aprendizagem, possa eleger suas próprias prioridades 

formativas, compatíveis com sua estratégia de carreira. 

 Nessa visão, a partir de setembro de 2018, serão criados, nos dois últimos 

semestres de cada curso, espaços curriculares para a oferta dessas atividades, 

denominadas TEMAs – Tópicos Especiais em Metodologias Ativas. 

 Os TEMAs serão organizados em uma matriz denominada Menu de 

Oportunidades , para deixar definitivamente claro para os estudantes que a 

escolha é deles e que podem optar por algumas atividades acadêmicas que 

enriquecerão seu aprendizado, por meio de situações práticas ou que 

aprimorarão seu processo de formação cidadã. A tabela no anexo 2 apresenta o 

“Menu de Oportunidades” a ser oferecido aos alunos. 

O cronograma no anexo 1 informa as etapas da apresentação dos TEMAs 

e o processo de inscrição e alocação nos projetos. 

 

Considerações Finais 

 Que venha o novo! Que venham os desafios! Que venha a transformação! 

A Faculdade Mauá sempre buscará a inovação e formas diferenciadas de 

promoção de seus alunos, em benefício do nosso país e das gerações que virão. 

Esse foi o legado do Visconde de Mauá: um exemplo de visão transformadora, 

de inovação, de fé no Brasil e em seu povo. 

 

Boa sorte a todos nós. 

 

 

Brasília, 1º semestre, II Módulo, de 2019 

 

Diretoria Pedagógica da Faculdade Mauá de Brasília 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 – CRONOGRAMA 

 

Cronograma 

Segue o cronograma para a participação no projeto do TEMA, em que o 

aluno está inscrito, de forma que todos os envolvidos tenham noção do tempo e 

das etapas que devem ser cumpridas.  

 

Projeto TEMASs – Cronograma 

 

 

 

 

Datas Horários Atividades Local 

09/04 

09/04 

10 h 

20 h 

- Recado em sala sobre a alocação do aluno e data de 

inscrição para os TEMAs. 

 

Sala de aula 

10/04 

10/04 

10 h 

20 h 

- Recado em sala sobre a alocação do aluno e data de 

inscrição para os TEMAs. 

Sala de aula 

 

11/04 

 

10 h 

 

- Alocação de alunos nos projetos “AGORA SIM”, 

“MISTURA FINA” e ALICERCE 

Sala 504 

11/04 20 h - Alocação de alunos nos projetos “AGORA SIM”, 

“MISTURA FINA” e ALICERCE 

Sala 202 

15/04 

 

10 h 

 

- Alocação de alunos nos projetos “AGORA SIM”, 

“MISTURA FINA” e ALICERCE 

Sala 504 

15/04 20 h - Alocação de alunos nos projetos “AGORA SIM”, 

“MISTURA FINA” e ALICERCE 

Sala 202 

 

11/04 08 h - Abertura das inscrições para TEMAs Home page 

15/04 22 h - Encerramento das inscrições para TEMAs Home page 



 
 

ANEXO 2 – TABELA DO MENU DE OPORTUNIDADES 1/2019 

 

Atividade Horas 

concedidas 

Dias 

de 

oferta 

Projeto “Agora, sim” 

O “projeto agora sim” permitirá que o aluno refaça uma 

disciplina de semestres anteriores cujo conteúdo não tenha 

ficado bem sedimentado.  

Serão concedidas 

as horas 

atribuídas à 

disciplina na 

respectiva matriz 

curricular 

Vinculado 

à oferta 

semestral 

Projeto “Alicerce” 

O “Projeto Alicerce” consiste de um grupo de 3 oficinas de 

nivelamento sobre competência e/ou habilidades essenciais 

aos futuros egressos.  

 

 

 

20 horas por 

oficina 

2ª/4ª ou 

3ª/5ª 

Projeto “Mistura Fina” 

O aluno poderá optar por uma disciplina de outro curso, para 

diversificar sua formação e tomar contato com outras áreas 

de conhecimento. 

Serão concedidas 

as horas 

atribuídas à 

disciplina na 

respectiva matriz 

curricular 

Vinculado 

à oferta 

semestral 

 


