
 
ANEXO 4 – RELATÓRIO PARA AVALIAÇÃO 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Faculdade Factum  

SEGMENTO: IES - Instituições de Ensino Superior  

CATEGORIA: Gestão Acadêmica  

TÍTULO DA PRÁTICA: Desenvolvimento de competências socioemocionais integradas 

ao currículo como potencial de uma aprendizagem significativa. 

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO EDUCACIONAL  

 

1.1. Histórico da Prática Eficaz  

Fundada em 1996, a Faculdade Factum busca contribuir com um ensino 

diferenciado para a formação de profissionais nas áreas da saúde, ambiente, 

hospitalidade, lazer e cultura. A Factum possui mais de 20 anos de experiência na 

formação de profissionais na área da saúde e mais de 18.000 alunos formados, com 

um corpo docente composto por especialistas, mestres e doutores com atuação ativa 

no mercado e experiência acadêmica. Sua missão é desenvolver o ser humano tendo 

como princípios o respeito e a valorização de cada sujeito no seu processo de 

aprendizagem, proporcionando ao aluno condições de aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Sua visão é ser referência em educação 

para toda vida, sustentada no compromisso contínuo com a comunidade e 

impulsionada por pessoas solidárias, criativas e inovadoras. Seus valores são Fomento 

Intelectual; Ação Social; Criatividade e Inovação; Trabalho; União e Solidariedade. 

Após um longo período de consolidação no mercado, a Factum sente a 

necessidade de mudar e inicia um processo de renovação na sua infraestrutura 

física e no seu modelo de ensino. Com inspiração nas novas tendências de 

educação, como as metodologias ativas e o uso da tecnologia digital em sala de aula, 

foi realizada, no segundo semestre de 2016, a primeira formação para docentes da 

equipe do bacharel em enfermagem. Ainda neste ano, através do seu Programa de 

Sustentabilidade, a instituição inaugura a Vaga VIVA, primeiro espaço de convivência 

sustentável de Porto Alegre, o Laboratório de Simulação Realística, do Laboratório 

para Práticas Inovadoras - LABFACTUM e da Sala de Briefing, além da ampliação de 

espaços de convivência na escola.  

Em 2017, as diretoras administrativa e de ensino participaram de uma missão 

técnica internacional na Finlândia e na Dinamarca, para reconhecimento de 

práticas inovadoras de sucesso. Essa viagem foi um marco não apenas para as 

diretoras como para toda a instituição. Inspiradas pelos novos modelos possibilidades 

de trabalho, compartilharam suas experiências com o corpo docente e, junto com eles, 

decidiram que era hora de apostar em uma mudança realmente significativa no 



 
currículo: adotar o PBL (Problem-Based Learning, ou Aprendizagem Baseada em 

Problemas) como metodologia oficial de trabalho dos professores. Para isso, a grade 

curricular foi ajustada, de modo as disciplinas usuais fossem trabalhadas de segunda a 

quinta-feira e, na sexta-feira, ocorresse o novo PBL. 

Costuma-se dizer que fazer inovação é como 

“trocar o pneu do carro com o carro andando”. No 

caso da educação, tratando-se de formação de 

pessoas, é como “trocar a turbina do avião com o 

avião andando”. É preciso arriscar, dentro de uma 

mínima margem segura, se o desejo é transformar, 

de verdade, o ambiente de aprendizagem. Não há 

tempo para muitos testes, é preciso fazer. Como 

mostra o quadro, a Factum optou por realizar uma 

mudança radical no seu modelo de ensino, pois não 

apenas rearranjou seu currículo, mas também propôs 

uma transformação na didática na sala de aula.   

Em relação ao que e como, efetivamente, está sendo trabalhado em sala de 

aula, é a essência da transformação. Se olharmos para o quadro de Habilidades do 

Século XXI amplamente difundido por inúmeras instituições como o World Economic 

Forum e a UNESCO, 

veremos que, usualmente, 

as instituições de ensino 

focam naquelas que são 

mais técnicas, isto é, que 

tem ligação com o ensino 

dos conteúdos (no quadro 

representado pelos 

Letramentos Essenciais). 

Já as Competências e 

Características de 

Personalidade muitas 

vezes nem são 

trabalhadas em aula, como 

se o aluno tivesse 

obrigação de desenvolvê-

las por conta própria no seu ambiente de trabalho – ou, pior, como se isso fosse algo 

nato ou inerente a cada indivíduo.  

A Factum, acreditando que as habilidades procedimentais (do aprender a 

fazer) e atitudinais (do aprender a ser) devem ser ensinadas com intencionalidade e 



 
fazer parte do currículo, decidiu mudar sua forma de pensar e desenvolver educação. A 

seguir, apresenta-se uma linha de tempo com os principais acontecimentos do período 

pré-implementação (2016 e 2017) e do período de implementação efetiva, iniciando 

em março de 2018 até os dias atuais. 

 

Em paralelo a isso, a instituição ainda implantou o ensino híbrido com aulas de 

segunda a quinta. Para tanto, destinou-se parte da carga horária teórica para o 

desenvolvimento dos Projetos Integradores (PIs) que articulam a teoria com a prática. 

Esse modelo permite desenvolver ainda mais a autonomia na aprendizagem, isto é, a 

capacidade de aprender por conta própria. O Ensino Híbrido é desenvolvido por meio 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

No início de 2018, a instituição definiu diretrizes para o desenvolvimento dos 

Projetos Integradores que contemplavam: carga horária necessária, periodicidade dos 

encontros, papel do professor, reuniões de alinhamento com docentes e discentes, 

cronograma de atividades, evidências, definição de temas de relevância social, 

definição da contribuição dos projetos na avaliação final de cada disciplina, orientações 

e avaliação do resultado global. O detalhamento das etapas de implementação será 

realizado no tópico 1.4 Descrição das Atividades Implantadas. 

1.2. Objetivos da Prática Eficaz 

O objetivo geral é desenvolver competências socioemocionais entre os 

acadêmicos por meio da consolidação de uma nova matriz curricular que integre as 

habilidades cognitivas, procedimentais e atitudinais, alicerçado em práticas 

metodológicas inovadoras, formando um novo perfil de profissional mais humano e com 

capacidade para resolver problemas reais no ambiente em que atua. Além disso, 



 
podem ser considerados com outros objetivos: 

• envolver o acadêmico na construção do conhecimento, tornando-o protagonista no 

processo de ensino-aprendizagem; 

• estimular a aprendizagem colaborativa na comunidade acadêmica; 

• desenvolver projetos que agreguem valor para a comunidade em geral; 

• criar espaços de ensino-aprendizagem que favoreçam a interação e o 

desenvolvimento discente-discente, discente-docente, discente-docente-sociedade; 

• capacitar os professores para que possam ser os agentes de desenvolvimento 

desse novo perfil de aluno; 

• propor temas e intervenções que tenham significado para o acadêmico mediante 

práticas inovadoras e transformadoras da realidade por meio da metodologia da 

problematização 

1.3. Público Alvo Atingido 

• Acadêmicos: público-alvo principal a ser atingido, participaram do projeto 

alunos da Graduação em Enfermagem, em 2018 e 2019, e da Graduação de 

Psicologia, em 2019, ano de início do curso. 

• Professores: são peça-chave na implementação da nova metodologia de 

ensino, na medida em que são agentes de transposição didática em sala de aula 

e precisam compreender os mecanismos desse processo. Professores da 

Graduação de Enfermagem receberam uma primeira formação em 2016 e foram 

recebendo feedback ao longo dos anos. Professores novos, incluindo os do 

curso de Psicologia, receberam capacitações individuais, de acordo com seu 

nível de conhecimento. 

• Outros colaboradores e funcionários: os setores de apoio da instituição, 

como o marketing, o atendimento, o comercial e a TI foram impactados no 

sentido de incorporar as mudanças a seus processos rotineiros. Reuniões de 

departamento foram realizadas para explicar as mudanças e acompanhar as 

novas necessidades em termos de suporte ao pedagógico. 

• Comunidade em geral: a partir do estabelecimento da nova metodologia, que 

propõe intervenções práticas com a realidade, iniciou-se um momento diferente 

com relação às parcerias institucionais. Para além do vínculo técnico de estágios 

e oferta de emprego, as organizações em contato com a Factum passaram a ter 

o benefício da possibilidade de pesquisa e intervenção in loco durante toda a 

formação discente, transformando a relação entre escola e mercado de trabalho.  

1.4. Descrição das Atividades Implantadas 

Conforme a linha de tempo apresentada no tópico 1.1 deste relato, a Factum, 

após promover uma formação de professores em metodologias ativas em 2016 e levar 

duas diretoras para uma viagem inspiradora para Finlândia e Dinamarca para conhecer 



 
modelos inovadores de educação, iniciou, no primeiro semestre de 2018, o trabalho 

com a metodologia PBL com alunos de Graduação de Enfermagem. Na sequência, 

serão descritos os principais acontecimentos em cada um dos quatro semestres de 

realização dessa mudança. 

• (2018_1) Semestre 1 (piloto) do PBL para 175 alunos de Graduação de 

Enfermagem. 

• (2018_2) Semestre 2 dos Projetos Integradores (deixa de se chamar PBL) para 217 

alunos de Graduação de Enfermagem. 

• (2019_1) Semestre 3 dos Projetos Integradores para 199 alunos de Graduação de 

Enfermagem e de Psicologia. 

• (2019_2) Semestre 4 dos Projetos Integradores e do novo Team Factum para 260 

alunos de Graduação de Enfermagem e de Psicologia. 

(2018_1) Semestre 1 (piloto) do PBL para 175 alunos de Graduação de Enfermagem. 

Apesar de, no final do ano anterior, os alunos terem recebido a notícia de que 

algumas mudanças pedagógicas importantes iriam acontecer, nada é mais concreto 

do que a própria prática, com o início do processo. Assim, em março de 2018, todos 

os 175 alunos de 1º a 6º semestre da Graduação de Enfermagem foram reunidos no 

novo LABFACTUM (antigas salas de aula 301 e 302) para uma apresentação oficial do 

PBL. Foram abordados desde a justificativa da escolha da metodologia, passando pelo 

nome com sigla em inglês, até o que mais tirava o sono dos estudantes: o que eles 

iriam fazer e como seriam avaliados. 

Explicamos que o PBL é uma metodologia educativa que integra conteúdo 

curricular com problemas ou desafios com base em experiências reais e práticas 

sobre o mundo, sobre o entorno da escola ou sobre a vida cotidiana. Ou seja, ao invés 

de ficar apenas em sala de aula trabalhando com os conteúdos na teoria, os 

estudantes agora teriam a chance de não apenas colocá-los em prática, mas também 

impactar pessoas e organizações. Pesquisariam um tema relacionado à disciplina, 

seriam orientados por seus professores e, ao final do processo, validariam seus 

projetos e apresentariam para o público escolhido. Os alunos saíram de lá empolgados, 

em sua maioria, dividindo-se em seus grupos por afinidade, dentro do seu semestre, e 

já pensando sobre possibilidades de trabalho. O processo foi estruturado ao longo de 5 

meses, de março a julho, com duas disciplinas por semestre participando do processo. 

A seguir, apresenta-se o cronograma do 1º semestre do PBL em 2018. 



 

 

Ao final do processo diversas formas de feedback foram recolhidas de alunos, 

professores e colaboradores. O entendimento é de havíamos quebrado a barreira do 

novo, isto é, transformamos o sonho em realidade; no entanto, diversos ajustes de 

processos precisavam ser feitos, desde a concepção metodológica, passando por 

mudanças logísticas de espaço e horários até a comunicação clara das informações 

para todos os públicos envolvidos. Mas, de novo: se erramos é porque alguma coisa foi 

feita. No Anexo 7.1 é possível ver algumas imagens e documentos do 1º semestre de 

2018. 

(2018_2) Semestre 2 dos Projetos Integradores (deixa de se chamar PBL) para 217 

alunos de Graduação de Enfermagem. 

O segundo semestre foi marcado por diversas mudanças necessárias, de 

acordo com o feedback recebido e com as próprias percepções da liderança. 

• O nome “PBL” causava estranheza a diversos alunos e colaboradores. A intenção 

de usar a sigla curta como referência a nova pedagogia desejada gerou confusão 

principalmente ao dar entender que o PBL era uma nova disciplina, e não uma 

metodologia de ensino que poderia ser aplicada a qualquer matéria, o que é bem 

diferente. Isso foi explicado aos alunos no início do semestre e, para não gerar mais 

algum mal-entendido, os encontros passaram a ser chamados de Projetos 

Integradores, ou apenas PIs. 

• O número de disciplinas (duas disciplinas por semestre) foi mantido. No entanto, 

alterou-se as disciplinas participantes visando ampliar as áreas temáticas. 

• Mantiveram-se 6 encontros semestrais, porém alterou-se a data de início dos PIs. 

No primeiro semestre, iniciou na primeira semana de aula; no segundo, iniciou no 

terceiro mês de aula. Isso foi necessário para dar mais tempo de adaptação aos 

alunos, para conhecerem melhor seus colegas antes de formar grupos, para haver 

tempo de ajuste de matrículas e para ter tempo suficiente de reconhecimento dos 



 
problemas a serem investigados com os professores nas disciplinas. 

• Foi desenvolvido o Guia de Orientações (Anexo 7.2) No período anterior, as 

orientações eram dadas em cada encontro, o que causava ansiedade e às vezes 

descentralização das informações. A partir de então, foi elaborado e entregue aos 

alunos um Guia de Orientações no primeiro dia dos PIs, com cronograma do 

semestre e especificação de cada uma das entregas e avaliações requeridas. 

• Alunos foram divididos em dois grupos: PBL A e PBL B, ao invés de um único grupo 

trabalhando em salas separadas por semestres. No segundo semestre, foi 

proporcionado momentos de interação e sensibilização entre os envolvidos: criou-se 

um espaço de coffee e uma dinâmica de acolhimento das equipes visando a criação 

de vínculos entre os integrantes. 

• A forma de apresentação no 1º semestre foi feita por meio de um banner prévio, 

tamanho A4, e, após a avaliação, a elaboração de um banner final, entregue aos 

professores. No 2º semestre, foi realizado um evento de apresentação prévia dos 

banners em formato de pitch (3 minutos para defender o projeto). Para tanto, 

montou-se uma arena dentro do LABFACTUM para que cada equipe defendesse o 

seu produto. 

Em 2018, a Faculdade Factum ainda ampliou seu leque de cursos com a 

autorização do Curso Bacharel em Psicologia, na modalidade presencial, iniciado em 

2019, e a autorização do Curso Licenciatura em Pedagogia, na modalidade de ensino 

a distância, que iniciará até 2021. No ano seguinte, os alunos de Psicologia do 1º 

semestre já passaram a integrar os PIs. No Anexo 7.3 é possível ver algumas imagens 

e documentos do 2º semestre de 2018. 

(2019_1) Semestre 3 dos Projetos Integradores para 199 alunos de Graduação de 

Enfermagem e de Psicologia. 

O ano de 2019 consolidou as mudanças ocorridas nos PIs entre o primeiro e o 

segundo semestre do ano anterior. Apesar do crescimento do número de alunos de 

2018_1 para 2018_2, o número geral de alunos que realizaram os PIs caiu levemente, 

devido a migração de turmas grandes para os semestres finais e pela realização, pela 

primeira vez em sua história, da prova do ENADE por alunos de Graduação em 

Enfermagem. Dessa forma, criou-se uma turma especial de ENADE que começou um 

processo espacial de formação para responder a essa prova ao final do ano. 

O grande diferencial deste semestre foi a realização da apresentação final dos 

PIs em um local público da cidade. O lugar escolhido foi o Memorial Luiz Carlos 

Prestes, localizado à margem do Lago Guaíba, próximo ao centro da capital gaúcha, 

um verdadeiro cartão postal. Nada mais apropriado para coroar o término de uma 

etapa tão significativa na aprendizagem dos estudantes. 

Vestidos em roupas de gala ou com camisetas da própria Factum, alunos, 

professores, colaboradores, familiares e membros da comunidade foram recepcionados 



 
por um saxofonista no pré-evento e prestigiaram a cerimônia de apresentação, que 

durou cerca de 2 horas. Após a inauguração oficial proferida pelas diretoras 

administrativas e acadêmica, todos os grupos apresentaram seus projetos e produtos 

finais, observados atentamente por seus orgulhosos professores e cronometrados por 

um rígido tempo de 2 minutos. 

Ao final, a sensação de poder mesclar a teoria necessária com a aplicação 

desejada por instituições parceiras fechou com um saboroso lanche servido aos 

participantes do evento. Indiscutivelmente ficou um clima de prestígio por parte de 

todos e um anseio pelo evento do semestre seguinte. No Anexo 7.4 é possível ver 

algumas imagens e documentos do 1º semestre de 2019. 

(2019_2) Semestre 4 dos Projetos Integradores e do novo Team Factum para 260 

alunos de Graduação de Enfermagem e de Psicologia. 

 Um feedback importante do semestre anterior foi o desgaste relatado por alguns 

alunos, principalmente aqueles que estariam realizando os PIs pela terceira ou quarta 

vez, em relação ao formato dos Projetos Integradores. Apesar de existir uma variação 

no tema dos projetos a cada semestre devido à troca de disciplinas, sentia-se a 

necessidade de introduzir algo diferente no andamento do processo. A partir desse 

problema, pudemos voltar ao que era uma das essências da aprendizagem baseada 

em problemas para poder apresentar uma nova possibilidade para esses encontros. 

 Se é certo que a aprendizagem por problemas e projetos tem como um dos 

objetivos oportunizar que os alunos aprendam o processo de desenvolvimento de um 

projeto, com todas as suas etapas, até a apresentação de um produto final para um 

público em necessidade, também é certo que essa é apenas a parte cognitiva do 

trabalho. Uma das essências do PBL é justamente fazer com os alunos desenvolvam 

competências socioemocionais ao longo do processo, tais como liderança, trabalho em 

equipe, empatia, criatividade e comunicação. No entanto, era possível notar que, 

apesar de oportunizar que essas competências fossem desenvolvidas por meio dos 

projetos, era muito difícil de avaliar em que nível os alunos (cada um deles!) estava 

conseguindo isso. 

Foi assim que surgiu a ideia de criar uma modalidade em paralelo aos Projetos 

Integradores: o Team Factum. A essência do Team Factum é o trabalho em equipe e 

as relações entre os membros dessa equipe. Em qualquer profissão, e com toda 

certeza na Enfermagem e na Psicologia, lidamos o tempo todo com pessoas. Conflitos 

das mais diversas naturezas surgem e precisamos dar conta de como superá-los. Qual 

a melhor maneira de nos comunicarmos, de modo a transmitir aquilo que pensamos 

sem agredir o outro? Como assumir a responsabilidade de resolver os problemas, 

levando em consideração aquilo que os demais pensam e sentem? De onde tiramos 

ideias diferentes, capazes de resolver os problemas complexos com poucos 

recursos materiais e pouco tempo? 



 
Para os que acham que essas são 

habilidades destinadas a poucas pessoas, a boa 

notícia é que podemos treinar como nos 

comunicar melhor, por meio da Comunicação 

Não-Violenta; tomar decisões com exercícios 

sobre Liderança; e até aumentar nosso repertório 

de ideias para resolver situações inusitadas, com práticas de Criatividade. Assim, 

elaboramos uma figura que representa o que o Team Factum se propõe a desenvolver. 

Para cada um dos temas foi escolhido um palestrante de fora para conduzir os 

encontros. Um resumo do programa do semestre, incluindo orientações para os 

professores, pode ser visto no Anexo 7.5. Dessa maneira, metade dos alunos 

seguiriam trabalhando no modelo dos Projetos Integradores enquanto a outra metade 

trabalharia com o Team Factum. Montaram-se três grandes grupos que passaram por 

cada um dos três temas escolhidos. Em outras palavras, cada um dos grupos 

passaria pelas oficinas de Comunicação Não-Violenta, Criatividade e Liderança, 

desenvolvendo as competências socioemocionais relacionadas aos temas.  

 A aceitação e o engajamento dos alunos foram além do esperado, conforme as 

avaliações apresentadas na sequência. Em seus relatos, ficou evidente a satisfação 

por estarem desenvolvendo competências tão necessárias quanto raramente treinadas 

em sala de aula.  

 No final do semestre, devido ao sucesso do período anterior, tanto os alunos dos 

Projetos Integradores quanto os do Team Factum tiveram a oportunidade de 

apresentar seus trabalhos em local fora da faculdade – dessa vez, na sede da 

Federasul, no salão nobre. Novamente com ares de requinte, os alunos dos Projetos 

Integradores subiram ao palco para relatar de que maneira levaram a teoria de sala de 

aula para campo, enquanto os estudantes do Team Factum expuseram seus 

aprendizados em banners tamanho A3 em um biombo expositor ao fundo do salão para 

serem lidos por seus professores, colegas e membros da comunidade em geral. No 

Anexo 7.6 é possível ver algumas imagens e documentos do 2º semestre de 2019. 

Por fim, apresenta-se um quadro-resumo com as principais informações de 

cada um dos semestres da prática eficaz aqui relatada: 

Semestre Público Nº de 
Projetos 

Nº total de 
alunos 

Destaques 

2018_1 Graduação em 
Enfermagem 

31 175 Semestre inicial, o PBL entra de 
forma oficial no currículo. 

2018_2 Graduação em 
Enfermagem 

41 217 A prática passa a ser chamada 
de Projetos Integradores. É 

elaborado o Guia de Orientação 
para os estudantes. 



 
2019_1 Graduação em 

Enfermagem e 
em Psicologia 

37 199 Alunos de graduação em 
Psicologia já iniciam o 1º 

semestre realizando os Projetos 
Integradores. Apresentação final 
realizada pela primeira vez em 
local público da cidade, fora da 

Factum. 

2019_2 Graduação em 
Enfermagem e 
em Psicologia 

50 260 Além dos Projetos Integradores, 
surge a modalidade Team 

Factum, que trabalha 
exclusivamente as competências 
socioemocionais colaborativas, 

sem o foco dos projetos. 

 

2. LIDERANÇA  

 

2.1. Equipe Envolvida com a Prática 

Para a implementação dos Projetos Integradores, a Factum reuniu uma equipe 

multidisciplinar para planejamento, desenvolvimento, monitoramento e avaliação dos 

resultados. A equipe multidisciplinar é composta por membros da direção 

administrativa; da direção de ensino; do corpo docente; representantes da CPA; da TI; 

da supervisão de EaD; do marketing; convidados externos; coordenadores de curso; da 

assessoria pedagógica; e biblioteca. Destacam-se as seguintes lideranças: 

• Janaína Sostisso: diretora de Ensino da Escola Técnica e da Faculdade Factum; 

coordenadora do NDE (Núcleo Docente Estruturante) do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem e Membro do NDE (Núcleo Docente Estruturante) do Curso de 

Bacharelado em Psicologia e do Curso de Licenciatura em Pedagogia na 

modalidade EaD. Especialista em Engenharia e Segurança do Trabalho pela 

Universidade Luterana do Brasil (2006) e em Formação Pedagógica para Docentes 

da Educação Profissional Técnica e Tecnológica (2013). 

• Marinez Kellermann Armendaris: coordenadora de extensão junto ao Programa 

Permanente de Extensão e Professora do Curso de Bacharelado - Enfermagem na 

Factum; membro efetivo do Núcleo Docente Estruturante (NDE); mestre em 

Enfermagem pela Universidade de Brasília (2012), especialista em Cardiologia pelo 

IC/RS(2007). 

• Rafael Faermann Korman: Engenheiro de Aprendizagens na Faculdade Factum, 

onde implementa metodologias inovadoras de ensino; mestre em Engenharia com 

ênfase em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); 

Doutorando em Educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) com período-sanduíche (2018/2) na Harvard Graduate School of 



 
Education. É o único educador da América Latina certificado no projeto Data Wise 

pela Harvard Graduate School of Education.  

• Raquel Bohrer da Silva: membro do NDE do Curso Superior em Tecnologia de 

Estética e Cosmética da Factum (2018- atual); especialista em Farmácia Clínica 

(2017), Mestre em Biotecnologia Farmacêutica (2015), especialista em Formação 

Pedagógica para Docentes da Educação Profissional Técnica e Tecnológica (2013), 

MBA em Gestão Empreendedora (2011). 

2.2. Participação da Alta Direção 

A Alta Direção foi sempre a grande incentivadora do projeto. Desde a visão 

estratégica de buscar a solução inovadora e mais adequada à realidade da 

organização, até o incentivo constante durante a implantação, liderando reuniões e 

estando presente nos principais momentos. O apoio das direções de Ensino e 

Administrativa foi substancial desde a organização das condições para 

desenvolvimento das práticas até o acompanhamento dos resultados. Sendo os 

Projetos Integradores um pilar de inovação pedagógica da instituição e, portanto, 

estratégico para o posicionamento mercadológico da escola, a Alta Direção nunca 

mediu esforços para oferecer a melhor estrutura de local, de alimentação, de recursos 

tecnológicos, bem como também sempre se fez presente nos grande momentos 

institucionais, como aberturas e fechamentos de semestre, demonstrando o quanto 

esse processo é importante para nova educação em que acredita. 

3. FOCO 

 

3.1. Clientes 

• Todos os alunos dos cursos de Graduação de Enfermagem e Psicologia 

• Instituições parceiras e comunidade local 

3.2. Docentes/Funcionários 

Como acredita a Alta Direção da Factum, o corpo docente com excelente 

formação é a chave para o sucesso da instituição. Especialmente em uma faculdade da 

área da saúde, com pessoas extremamente técnicas, muitas vezes a didática não é 

uma habilidade exatamente inerente aos professores. Por isso a escolha por uma 

formação in company, como primeira formação, no próprio espaço da escola, em que 

fosse possível não apenas aprender novas formas de ensinar, mas sobretudo criar um 

ambiente de aprendizagem seguro e com base na confiança entre os próprios colegas 

de trabalho.  

A formação continuada se deu com acompanhamento in loco das aulas e com 

feedback periódico proveniente de um assessor pedagógico especialista. Da mesma 

forma, os professores atuam como orientadores nas disciplinas dos Projetos 



 
Integradores e como tutores dos grupos na modalidade Team Factum, garantindo seu 

envolvimento e entendimento aprofundado da proposta.  

3.3. Administrativo 

Ao mexer na prática dos professores, alteram-se, também, inevitavelmente, os 

processos administrativos relacionados à sala de aula. Atento a essa dinâmica, a 

Factum criou um Comitê de Inovação no início de 2019 com os principais 

representantes das áreas administrativas para melhorar os fluxos de comunicação 

entre administrativo e pedagógico. 

3.4. Econômico-Financeira 

Após o primeiro semestre de implementação-piloto, a instituição passou a ter um 

orçamento-base para a realização do projeto. Com a organização de um evento de 

encerramento de semestre em local fora da faculdade, a Factum pode prever os 

investimentos de forma clara, sem deixar de contar com alguns imprevistos inevitáveis.   

3.5. Acadêmico 

A Factum busca diferenciar-se em um mercado cada vez mais competitivo por 

novos alunos. Das diversas formas como isso poderia ser feito, a IES entendeu que a 

diferenciação deveria vir por meio da mudança didática, inserindo as competências 

socioemocionais de maneira propositiva no currículo e dando relevância a isso. A 

Factum não quer apenas estudantes que conheçam os conteúdos relacionados às 

disciplinas, mas quer pessoas capazes de tomar, com ética, as melhores decisões, 

fundamentadas em sólidos conhecimentos acadêmicos. Houve uma mudança de 

objetivo: formar cidadãos para a vida e não somente para o mundo do trabalho. 

3.6. Comunidade 

A comunidade escolar da Factum vem sendo bastante impactada pela prática 

eficaz. Por meio dos Projetos Integradores, os alunos têm tido a possibilidade de se 

aproximar de escolas públicas, postos de saúde, hospitais, órgãos públicos e outras 

instituições parceiras para não apenas levar conhecimento, mas sentir, na realidade, 

os problemas enfrentados pelas pessoas. Dentre algumas dessas organizações 

podem ser citadas: SESC, Grupo Zaffari, CIEE, Casa do Menino Jesus de Praga, 

Creche Piu Piu, Hospital Vila Nova, Secretaria Estadual de Saúde do RS, Secretaria 

Municipal de Saúde de Porto Alegre, Hosptital Ernesto Dornelles, Grupo Hospitalar 

Conceição e Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC). 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Formas de Avaliação  

A prática baseou-se nas necessidades identificadas pela Alta Direção como 

estratégicas para a diferenciação da IES, isto é, não houve nenhum tipo de 



 
levantamento de necessidades juntos ao público docente ou discente. Instrumentos 

diversos e foram utilizados para mensurar, qualitativamente e quantitativamente os 

resultados da mudança proposta. Basicamente, as avaliações foram realizadas 

semestralmente. Os principais instrumentos utilizados foram relatórios de feedback; 

questionários de satisfação, relatos escritos, relatos por vídeo e mensuração dos 

projetos realizados ao longo dos quatro semestres. 

De forma geral, ao revisar os objetivos propostos neste relato, pode-se dizer que 

as evidências que são apresentadas nos próximos tópicos apontam para o sucesso 

da implementação desta prática.  

 

4.2. Orçamento 

 Segue uma tabela com valores médios estimados para o investimento básico na 

prática eficaz em questão: 

Ação (por semestre) Valor Departamento 

Formação docente, assessoria 
pedagógica, palestrantes 
convidados 

R$ 20.000,00 Pedagógico 

Evento de apresentação interna 
dos projetos 

R$ 2.500,00 Pedagógico, 
Atendimento 

Evento de apresentação final 
dos projetos 

R$ 7.400,00 (2019/1) 

R$ 9.500,00 (2019/2) 

Pedagógico, 
Atendimento, TI e 
Marketing 

 

4.3. Indicadores acadêmicos 

Os principais 

indicadores acadêmicos 

resultantes dos Projetos 

Integradores são o 

número e a diversidade 

de projetos criados ao 

longo dos dois anos de 

existência dessa 

prática. O gráfico a 

seguir apresenta a 

evolução no número de 

projetos criados. Ao 

todo, 159 projetos diferentes foram criados e mais de 50 instituições da 

comunidade foram impactadas com os projetos.  



 
4.4. Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores 

A partir da realização dos Projetos Integradores e do Team Factum, gerou-se 

uma nova demanda administrativa, principalmente com a organização dos eventos de 

encerramento de semestre. A partir disso, intensificaram-se as reuniões dos 

departamentos administrativos, possibilitando que seus colaboradores estivessem mais 

vinculados ao dia-a-dia do pedagógico e refletindo em melhores processos de 

comunicação interna, como relatado no feedback de algumas dessas reuniões 

(Anexo 7.7). Como estímulo à integração, todos os funcionários são convidados a 

participar dos eventos de apresentação dos projetos. 

4.6. Indicadores de satisfação de clientes 

No Anexo 7.8, podemos evidenciar alguns depoimentos de alunos relacionados 

à implantação da nova metodologia de ensino. Os alunos perceberam uma mudança 

significativa, demonstrando gratidão por fazer parte desse momento.  

Além disso, foi realizada uma pesquisa de satisfação com os estudantes em 

relação à aprendizagem e organização dos encontros. Os resultados podem ser vistos 

no Anexo 7.9. 

Por fim, em relação ao Team 

Factum, em específico, foi 

pedido aos alunos que dessem 

uma nota de 5 (melhor nota) a 

1 (pior nota), perguntando o 

quanto indicariam o Team 

Factum para um(a) amigo(a). 

O resultado aponta que mais 

de 70% indicaria e apenas 

4,11% não indicaria as novas 

oficinas.  

4.7. Indicadores de captação de clientes 

Pela primeira vez na história do curso Bacharel em Enfermagem, abrimos uma 

segunda turma de primeiro semestre (2019_1). A campanha institucional 

evidenciando as novas práticas de ensino foi um fator preponderante para melhorar a 

captação de alunos. 

4.8. Resultados obtidos junto à comunidade 

O estabelecimento das novas práticas pedagógicas favoreceu não apenas o 

aumento do vínculo entre a Faculdade Factum e suas parceiras, como também atraiu 

novas parcerias. Ao todo, são 11 instituições parceiras num processo que vai muito 

além da realização de estágios, mas de troca de experiências entre alunos, professores 

e colaboradores. 



 
Além disso, os eventos de encerramento em locais fora da Factum atraíram 

ainda mais a comunidade para perto da academia. Estima-se, aproximadamente, que 

200 pessoas estiveram no evento de fechamento de 2019/1 e 350 pessoas estiveram 

no de 2019/2. No Anexo 7.10 é possível conferir a palavra do assessor pedagógico 

Rafael Korman, seguido pelo depoimento da bióloga da prefeitura Fabiana Ninov, 

representando a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, sobre o qual o 

significado dos Projetos Integradores para a saúde e a educação. 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 

• Pontos a serem mantidos: diversificação das disciplinas que fazem parte dos 

Projetos Integradores e do Team Factum; workshops com convidados externos 

para trabalhar competências socioemocionais; acompanhamento dos 

professores sobre a análise do trabalho em grupo; evento de finalização fora da 

faculdade, com toda a comunidade presente, para dar visibilidade aos projetos 

realizados. 

• Pontos a serem melhorados: mais momentos de formação para os 

professores sobre como acompanhar os projetos e integrá-los ao currículo 

básico; criação de uma reunião de debriefing ao final do semestre para alinhar 

os ajustes do período seguinte; cuidar o horário de término à noite, durante o 

encontro dos semestres, pois muitos alunos dependem de transporte público 

para retornar para casa após a aula.  

 

6. AÇÕES DE CONTINUIDADE 

O grande objetivo de continuidade é a integração cada vez maior entre o 

currículo comum e as competências socioemocionais. O trabalho que foi iniciado ao 

incorporar momentos para trabalhar essas competências ao longo dos semestres pode 

ser melhorado se cada professor entender e souber costurar o conteúdo de suas 

disciplinas com as competências comportamentais necessárias.  

Dessa maneira, estão sendo previstas ações como a reestruturação curricular 

dos cursos, de modo a que incorporem competências socioemocionais ao dia-a-dia das 

disciplinas; formações docentes para engajar e capacitar os professores; e a formação 

de um grupo discente para pensar e avaliar as mudanças feitas, que têm impacto direto 

na sala de aula.  



 
7. ANEXOS 

 

7.1 Imagens e documentos do PBL no 1º semestre de 2018 

 

 

Quadro sobre a metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos, utilizada nos 

Projetos Integradores, exposto na sala dos professores e no LABFACTUM desde 

março de 2018. 



 

 

Dia 1 do PBL Factum, apresentação inaugural em março de 2018. 

 

 

Publicação em rede social realizada por alunas da Factum sobre sua apresentação 

final do primeiro PBL Factum (2018/1), na sede da escola. 



 
 

 

Apresentação final do PBL 2018/1, na Factum 

 

Exemplos de banner A4 de projetos do PBL 2018/1. 

 



 

 

Publicação em rede social realizada por alunas da Factum sobre sua apresentação 

final do primeiro PBL Factum (2018/1), na sede da escola. 



 
 

 

Imagens do crachá de identificação distribuído aos estudantes e, ao lado, um dos 

produtos desenvolvidos pelos alunos, uma Cartilha em formato de folder para auxiliar 

imigrantes senegaleses em questões de saúde.  

 

Alunas da Factum entrevistando imigrantes senegaleses sobre o serviço de saúde. 

prestado a eles pela Secretaria Municipal da Saúde. Março de 2018. 



 

 

 

Modelo de banner do PBL Factum 2018/1. 

 



 
 

7.2 Guia de Orientações dos Projetos Integradores no 2º semestre de 2018 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
7.3 Imagens e documento dos PIs no 2º semestre de 2018 

 

 

Alunas realizando pesquisa em campo em um posto de saúde para os Projetos 

Integradores no 2º semestre de 2018. 



 
 

 

Publicação em rede social realizada por alunos da Factum realizando a apresentação 

do seu projeto final no segundo PBL Factum (2018/2), na sede da Cia Zaffari. 

 

 



 
 

 

Publicação em rede social realizada por alunos da Factum realizando a apresentação 

do seu projeto final no segundo PBL Factum (2018/2), na escola Mané Garrinha. 



 
7.4 Imagens e documentos dos PIs no 1º semestre de 2019 

 

 

Grupo de alunas apresentando seu trabalho para alunos de uma Escola Municipal. 

 



 

 

Grupo dos Projetos Integradores apresentando parcialmente seu produto para 

avaliadores externos antes da apresentação final. 

 

 

Grupo dos Projetos Integradores apresentando parcialmente seu produto para 

avaliadores externos antes da apresentação final. 



 

 

Publicação em rede social um aluno da Factum sobre a apresentação final do semestre 

2019/1 dos Projetos Integradores no espaço Memorial Luiz Carlos Prestes. 



 
7.5 Programa Team Factum 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 
7.6 Imagens e documentos dos PIs e Team Factum no 2º semestre de 2019 

 

 

Workshop sobre Comunicação Não-Violenta, do Team Factum (Outubro de 2019) 

 

 

Workshop sobre Criatividade, do Team Factum (Novembro de 2019) 



 

 

Workshop sobre Liderança, do Team Factum (Novembro de 2019) 

 

 

Equipe de facilitadores do Team Factum em 2019, após o último encontro. 



 

 

Convite para a apresentação final dos PIs e do Team Factum. 

 

 

Evento de fechamento do semestre 2019/2. 

 



 

 

Salão nobre da Federasul recebendo alunos e professores para as apresentações de 

final de semestre de 2019/2. 

 

Grupo de alunos dos Projetos Integradores apresentando seu produto final no palco do 

salão nobre da Federasul. 



 
7.7 Excertos de feedbacks de reuniões do administrativo sobre comunicação 

Quarta-feira, 17 de abril de 2019, 15:00-17:00 

Local: Sala da Jana 

Objetivos: 
1. Feedback do instrumento de avaliação 
2. Realinhar status do banco de dados do sistema 
3. Discutir escutas feitas nos setores 

Pluses e Deltas 
Pluses:  

• positivo ter visão de vários funcionários, deu pra sentir que eram verdade, mais gente compartilha dessa 
sensação 

• boa lista de coisas a fazer, próximos passos 

• acho que alinhamos a questão do banco de dados com os post its 

• todos têm equidade de voz no grupo 

• nossas percepções estão baseadas nas evidências coletadas após as escutas 
Deltas: 

• ter que correr atrás da reunião das 16h para cancelar enquanto ocorria a nossa 

• Usamos quase 2h de reunião não planejadas, será que às vezes não precisamos de mais tempo mesmo? 
------------------------------------------------------------------- 

Quarta-feira, 12 de junho de 2019, 15:00-16:30 

Local: Sala de reuniões 

Objetivos: 
1. Alinhar questões do comercial com o Comitê 
2. Definir pauta da próxima reunião do GT 

Pluses e Deltas 

Pluses:  

• adiantou bastante em relação às bolsas 

• teve bastante trocas de informação 

• apesar de não ter tido um protocolo mais formal, funcionou 

• Participação da Mari 

• Novas ideias para o setor comercial e para o processo de matrícula 
Deltas: 

• Jana queria ter participado mais 
-----------------------------------------------------------------------------------------  

Sexta-feira, 28 de junho de 2019, 14:00-15:30 

Local: Sala de reuniões do 12º andar 
Objetivos: 

1. Fazer relato de cada departamento sobre o período de matrículas e rematrículas  
2. Encaminhar questões pendentes do processo 

Pluses e Deltas 

Pluses:  

• muito produtivo, construindo a ideia de equipe, gente tendo mais afinidade com as reuniões, se atualizar, 
conseguimos ver o que acontece nas reuniões anteriores 

Deltas: 

• redistribuir funções da reunião (Jana toma tempo, Mari toma notas 

 



 
7.8 Depoimentos dos alunos 

 

• Link para o depoimento de 2 alunos que realizaram o Team Factum, explicando 

para toda a escola como o programa impactou em suas vidas: 

https://photos.app.goo.gl/Zdyd3JHbJMdw3Yzr6 

 

• Depoimentos escritos de alunos após os encontros do Team Factum: 

 

 

https://photos.app.goo.gl/Zdyd3JHbJMdw3Yzr6


 

 

 



 
• Banners finais dos alunos do Team Factum com reflexões sobre seu aprendizado: 

 



 

 



 
7.9 Pesquisa de satisfação com os alunos em final de semestre 

 

• Link para um vídeo explicativo sobre a avaliação dos Projetos Integradores ao 

final de 2018/2: 

https://drive.google.com/file/d/1yFm6q86J3vYONtGNkQ2gTarpN2vNfIp9/view 

 

• Pesquisa realizada com alunos em 2019/2 sobre sua avaliação dos Projetos 

Integradores: 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1yFm6q86J3vYONtGNkQ2gTarpN2vNfIp9/view


 

 

 

 

7.10 Depoimento da comunidade 

 

• Link para um vídeo de fechamento dos Projeto Integradores de 2019/1: 

https://drive.google.com/file/d/156GlyH2nxhHmIaijlVykDaY1hjA1LvWe/view 

 

 

https://drive.google.com/file/d/156GlyH2nxhHmIaijlVykDaY1hjA1LvWe/view

