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O presente portfólio, tem 
como objetivo apresentar as 
atividades desenvolvidas pelo 
Núcleo de Apoio Pedagógico e 
Experiência docente durante o 
primeiro e segundo semestre 
de 2021.



Semana de desenvolvimento 
docente 2021/1.

O Núcleo de apoio pedagógico e experiência
docente promoveu a Semana do
Desenvolvimento Docente, nos dias 25 a 29 de
janeiro.

O evento teve palestras, oficinas e treinamentos
voltados para prática pedagógica, tendo como
tema principal: Quais competências o professor
precisa ter nos dias atuais?

Contamos também com a participação do
Professor Paulo Tomazinho, que mediou a
palestra: Didática Assimétrica: transformando o
ensino em aprendizagem. A palestra foi aberta a
comunidade através da transmissão ao vivo
pelo canal oficial do ITPAC Palmas no Youtube.



Detalhamento da 
programação:

Oficina: Simplificando os lançamentos no RM

Mediador: Rodrigo Ventura  

NAPED - ITPAC/PALMAS naped@itpacpalmas.com.br's Personal 
Meeting Room - Zoom

Link de reunião:

O objetivo da oficina foi realizar um trabalho orientativo,

sobre os registros no sistema de automação escolar, bem

como esclarecer as dúvidas mais frequentes referentes aos

lançamentos.

https://afya.zoom.us/rec/play/CYpuK4F5sVapiueFCB0cPaXvJ3exSwbNpce14_8hRRN_cvpAGecTghyFIZEUAmwOZaf_mLOPL3kXIdK9.jMlD4Y8f44f8F-C0?autoplay=true&startTime=1611596905000


Palestra: Quais competências o professor precisa 

ter hoje?

Mediador: Denny Almeida 

O objetivo da palestra foi provocar uma reflexão sobre a

profissão e o papel do professor.

Link de reunião:

Semana de Desenv. Docente 2021/1 - Quais competências o professor
precisa ter hoje? - Zoom

https://afya.zoom.us/rec/play/-enf1civLIMNaKCs8YlnKuFAZh7WI7Odx3-AIzCEZel5K3v76nLJbVU9TczwCwu0cN-9-QD2WAk-z3mr.09pwX2tTgvHqLFO8?autoplay=true&startTime=1611607853000


Oficina: Ciclo de Aprendizagem Vivencial

Mediador: Vagner Cassol 

O ciclo de aprendizagem vivencial, popularmente

conhecido como CAV, é um modelo de condução e

desenvolvimento que prioriza a experiência. Isso significa que,

essa metodologia ativa utiliza a vivência para consolidar as

novas informações.



Registros das 3 turmas - Ciclo de Aprendizagem 

Vivencial



Oficina: Produção e Edição de Vídeos

Mediador: Glauko Carvalho 

A oficina teve como objetivo, oportunizar ao docente 

aquisição de habilidades referentes às técnicas adequadas 

para produção e edição de vídeos. 

Link da Oficina: 1ª turma
https://youtu.be/BB0bEz-l7VY

2ª Turma
https://youtu.be/c3OGjfhoTWU

https://youtu.be/BB0bEz-l7VY
https://youtu.be/c3OGjfhoTWU


Vídeos produzidos pelos docentes durante a 

oficina

https://youtu.be/l6YcelFMXSk
https://youtu.be/46AsUucPmAQ
https://youtu.be/nNGMnj3AT0g


Treinamento: Laboratório de Simulação 

Realística 

Mediador: Generoso 



Oficina: Elaboração de Itens

Mediadora: Hellen Bergo

As oficinas foram realizadas em parceria com Naped do Itpac

Porto Nacional 

Oficina: Descomplicado o Enade

Mediadora: Vanessa Hidd

https://afya.zoom.us/rec/play/ELfCwck7IZwxA0vWMbnA373SZUrB_nVaqOBrEOEBaH9s0XwXeQiyzYdVFVD5TjAVDX5eq7rWijOcIWXK.g2hgewg3rr1Ivdq2?continueMode=true&_x_zm_rtaid=YfTQ3wcFQkih5nD48asLyA.1626401591299.bdbca437252c85bb6823fe6233abac23&_x_zm_rhtaid=733
https://afya.zoom.us/rec/play/ELfCwck7IZwxA0vWMbnA373SZUrB_nVaqOBrEOEBaH9s0XwXeQiyzYdVFVD5TjAVDX5eq7rWijOcIWXK.g2hgewg3rr1Ivdq2?continueMode=true&_x_zm_rtaid=YfTQ3wcFQkih5nD48asLyA.1626401591299.bdbca437252c85bb6823fe6233abac23&_x_zm_rhtaid=733
https://afya.zoom.us/rec/play/yp_rsvJrekpbFPZ0MvMl4VAtuQWQU_qI2QRPETM26Dkvdtzl69HyKKLRB9M72BfgtX8wmbnUwxU6C1ZV.LWxrRT2jmX-5RDmd?continueMode=true&_x_zm_rtaid=YfTQ3wcFQkih5nD48asLyA.1626401591299.bdbca437252c85bb6823fe6233abac23&_x_zm_rhtaid=733
https://afya.zoom.us/rec/play/yp_rsvJrekpbFPZ0MvMl4VAtuQWQU_qI2QRPETM26Dkvdtzl69HyKKLRB9M72BfgtX8wmbnUwxU6C1ZV.LWxrRT2jmX-5RDmd?continueMode=true&_x_zm_rtaid=YfTQ3wcFQkih5nD48asLyA.1626401591299.bdbca437252c85bb6823fe6233abac23&_x_zm_rhtaid=733


Palestra: Didática Assimétrica: transformando o 

ensino em aprendizagem

Mediador: Paulo Tomazinho 

Objetivo: é capacitar o 

professor para sair do

foco do ensino, da 

transmissão de conteúdo, e da 

avaliação somativa para

colocar o foco na 

aprendizagem do aluno, 

significativa, ativa e prazerosa.

Link de acesso:
(697) Didática Assimétrica: Transformando o Ensino em 
Aprendizagem - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=UIYabI9ymDA&t=8s


O Naped Itpac Palmas convidou os professores para semana de 

desenvolvimento docente através de um vídeo criativo, no intuito 

de inspirar, atrair e principalmente engajar os docentes.

Para recepciona-los, o 

Naped Itpac Palmas 

preparou uma 

lembrancinha que 

simulava uma bolsa de 

sangue, no rótulo tinha 

descrito todo o contexto 

do evento.

https://youtu.be/lUiB11aVNVA


FEEDBACK referente a Semana de 

Desenvolvimento Docente 2021/1



Panorama Geral da Semana de 

Desenvolvimento Docente 2021/1

EVENTOS DOCENTES CH

❑ Simplificando os lançamentos no RM 42 1h30min

❑ Quais competências o professor precisa 
ter nos dias atuais?

55 1h30min

❑ Elaboração de Itens 14 1h

❑ Descomplicando o ENADE 8 2h

❑ Didática Assimétrica: transformando o 
ensino em aprendizagem

33 2h

❑ Produção e edição de vídeos – 2 turmas 42 8h

❑ Ciclo de aprendizagem vivencial – 3 
turmas

39 24h

Análise Quantitativa 

❑ Laboratório de simulação realística 15 12

Divulgação

Através do site 
Institucional e redes 
sociais. 

https://www.itpacpalmas.com.br/noticias/2021/1/22/semana-do-desenvolvimento-docente-2021-1


Oficinas e treinamentos ofertados

O objetivo da oficina foi 

mostrar a importância, 

funcionalidade e os benefícios 

do currículo lattes. Em 

seguida, realizou-se atividade 

prática de atualização do 

currículo e esclarecimento de 

dúvidas. 

Total de participantes: 12 

docentes 

https://afya.zoom.us/rec/play/axhxSGMi4COgV_eQ3YkuwUIL7vbOv9bcwG7ekTJuyTz1QSD79o1imTTO9oWkpHHbf2qSVtMbjU7g0eBM.KC6En0ZsC0IwSclq


Oficinas e treinamentos ofertados

A oficina proporcionou 

conhecimento das 

plataformas zoom e canvas, 

aplicado ao contexto das 

aulas.

Total de participantes: 13 

docentes 

https://afya.zoom.us/rec/play/fGL44ticUPTL1ZblciT_q9bPPiiHMOXRm2blBlCocy0Y8pXNecg8sQNCEMjcdXOM-w8ty9qCjUo8F0qV.8a7yNnMvj93w9wqB?startTime=1616529335000&_x_zm_rtaid=mN1bcJ8-TcikBMROWzNKnQ.1626408818482.5fae9b2269e200cce8d9cd91b2ff606a&_x_zm_rhtaid=970


Oficinas e treinamentos ofertados

O objetivo do treinamento 

foi alinhar a aplicabilidade 

da APG na modalidade 

REAR.

Total de participantes: 12 

docentes 

https://afya.zoom.us/rec/play/quYb7MBLq6SwlSSviOHPEatB58-ksEzNZyAyJIWTeixu4PC0QjEcXNSqvRmw-CpCmWSqub6Rn9s7h1Dn.mjolDQHJqnhX9iU5?continueMode=true&_x_zm_rtaid=mN1bcJ8-TcikBMROWzNKnQ.1626408818482.5fae9b2269e200cce8d9cd91b2ff606a&_x_zm_rhtaid=970


Ações / Eventos em parceria com 

outros setores 

Incentivo e apoio na execução do curso LGPD 

na UCA – Atividade desenvolvida em parceria 

com Gente e Gestão.



Ações / Eventos em parceria com 

outros setores 

Comemoração Dia das 

Mães – atividade 

desenvolvida em 

parceria com Gente e 

Gestão



Ações ENADE;

Tutorial de questões objetivas para o ENADE

Além do tutorial, realizamos duas oficinas na semana de

desenvolvimento docente, foi disponibilizado também um

módulo especifico sobre o ENADE no canvas. A partir desses

instrumentos o NAPED Itpac Palmas estimula, incentiva e

apoia os docentes na elaboração dos itens.



Ações nacionais;

Lançamento do PDP 

O dia 13/04, ficou marcado pelo lançamento do Programa

de Desenvolvimento de Professores da Afya – PDP. O

Programa é uma iniciativa dos times de Ensino e da área de

Desenvolvimento, Cultura e Clima, considerando o maior

objetivo de proporcionar o aprimoramento profissional, trocas

de experiências e focar no suporte à carreira dos nossos

professores!

O NAPED intensificou a divulgação e sensibilização dos

docentes do Itpac Palmas, visando a participação e

engajamento no programa que fará a diferença na carreira

profissional dos nossos professores e impactará positivamente

os nossos alunos!



Ações nacionais;

Sequência Didática 5

A sequência didática 5, que aconteceu em 28 de abril de

2021, teve como tema: Conexão + Atenção = Participação.

As competências desenvioladas durante a sequencia

didática foram: Inteligência Emocional, engajamento coletivo,

eficiência no processo e disseminação da aprendizagem. Para

abrilhantar ainda mais o evento, foi lançado o Naped Day e

também o I Fórum I Fórum de Inter-Regional de Práticas

Extraordinárias no Ensino Superior , trazendo oportunidades

sensacionais aos docentes do grupo Afya.



Ações nacionais;

NAPED DAY 2021

Edição: Transforme-se 

O Naped Day surgiu em 2020 como uma necessidade de

integrar docentes de todas as unidades da Afya e compartilhar

ações de sucesso de ensino-aprendizagem.

Na segunda edição, com o tema TRANSFORME-SE,

ocorreram diversas palestras, trilhas e oficinas com algumas

novidades para auxiliar os nossos professores a desenvolverem

práticas sensacionais em seu cotidiano.

O evento contou também com o I Fórum de Inter-Regional

de Práticas Extraordinárias no Ensino Superior – I FIPEX AFYA.



Ações nacionais;

NAPED DAY 2021

Edição: Transforme-se 

O Naped do Itpac Palmas participou ativamente na

organização, divulgação, planejamento e execução das ações

antes, durante e após o evento. Todas ações foram

cuidadosamente e carinhosamente planejadas de forma a

encantar os participantes.



Ações nacionais;

NAPED DAY 2021

Edição: Transforme-se 

As ações de divulgações foram realizadas através de vídeos

e cards, vinculadas nas redes sociais, e-mails, mensagens em

grupos de WhatsApp e também mensagens individuais

personalizadas.



Ações nacionais;

NAPED DAY 2021

Edição: Transforme-se 

Para abrilhantar o I FIPEX AFYA, o Naped local incentivou

e apoiou os docentes nas inscrições e submissões dos

trabalhos, enaltecendo e compartilhando suas práticas

extraordinárias com os todos os docentes Afya.



Ações nacionais;

NAPED DAY 2021

Edição: Transforme-se 

Valorização dos docentes que tiveram os trabalhos

aprovados no I FIPEX AFYA.



Ações nacionais;

NAPED DAY 2021

Edição: Transforme-se 

Além das ações de encantamento, a coordenadora do

Naped Kathleen Stefanelli, atuou como mediadora de uma das

salas, referente as apresentações orais do I FIPEX AFYA, assim

como, anfitriã da palestra: Soft Skill da faculdade para vida, com

a professora e coordenadora do curso de psicologia do

UNIPTAN – Talyta Rezende.

Link sala I FIPEX AFYA:

Link palestra Soft Skill:

https://afya.zoom.us/rec/share/gNZwvi21M6lR7vLs_2ZpDcg1teZfDfeTegeKZwWoEVsJL7fln2JcDw-FYu3Wrmty.c0KOZRWhv0ELwRb4?startTime=1622224211000
https://afya.zoom.us/rec/play/3zVybKIwEU9Dcbi3jl8IqR8CDdPIhkUT9R66V2FEXnshTwzZbuM4_MwMgg8jjUmfoT3js5naawT7F5Nd.MVB6LMDH6p6ohKa0?autoplay=true&startTime=1622237808000


Ações nacionais;

NAPED DAY 2021

Edição: Transforme-se 

Abaixo, registro das produções, ações de encantamento,

vídeos de abertura das palestras e feedbacks.

https://nreeducacional-my.sharepoint.com/personal/priscila_pires_vic_fasa_edu_br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=/personal/priscila_pires_vic_fasa_edu_br/Documents/NAPED%20DAY%202021/V%C3%ADdeos%20de%20abertura/V%C3%ADdeos%20prontos%20para%20o%20marketing/ITPAC%20PALMAS%20NAPED%20DAY%20POESIA,.mp4&parent=/personal/priscila_pires_vic_fasa_edu_br/Documents/NAPED%20DAY%202021/V%C3%ADdeos%20de%20abertura/V%C3%ADdeos%20prontos%20para%20o%20marketing&originalPath=aHR0cHM6Ly9ucmVlZHVjYWNpb25hbC1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86djovZy9wZXJzb25hbC9wcmlzY2lsYV9waXJlc192aWNfZmFzYV9lZHVfYnIvRWZ5dUxoZnJaSmxKcnBTWXVpU1BUcjRCWHBvMjBfc0gzQzVvb2xselZWQXRLQT9ydGltZT10VXJLdngxTDJVZw
https://sistemafieto-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/marcel_sistemafieto_com_br/EeOV5sOPM-NBt9YqvCIpLCAB-rQpexa7c6tm9F8VhkhyCA?e=VE3VYz


Ações nacionais;

NAPED DAY 2021

Edição: Transforme-se 

Abaixo, registro das produções, ações de encantamento,

vídeos de abertura das palestras e feedbacks.



Ações nacionais;

NAPED DAY 2021

Edição: Transforme-se 

Abaixo, registro das produções, ações de encantamento,

vídeos de abertura das palestras e feedbacks.



Ações relacionadas ao emocional

/ psicológico dos professores;

“Em mim há um pedacinho de você”
A proposta da atividade tem como objetivo agregar o

colegiado, tornar algo familiar e acolhedor, através de fotos de

momentos, lugares ou pessoas que são marcantes na vida dos

docentes.



Ações relacionadas ao emocional

/ psicológico dos professores;

“Em mim há um pedacinho de você”

Foi realizada eleição 

de 3 categorias, 

conforme os 

certificados. O foco 

principal foi a 

descontração.



Ações relacionadas ao emocional

/ psicológico dos professores;

“Em mim há um pedacinho de você”

E para finalizar o lançamento da atividade, nós fizemos 

um vídeo com todas as fotos postadas por eles. 

https://youtu.be/mQPNp443Rg8


Ações relacionadas ao emocional

/ psicológico dos professores;

“Em mim há um pedacinho de você”

Continuamos com a proposta de conhecer um pouco mais

do colegiado. Porém agora com um novo foco, que foi em

comemoração ao dia das mães.



Ações relacionadas ao emocional

/ psicológico dos professores;

Valorização e Reconhecimento Docente

A proposta é a captação de elogios entre os alunos da

IES. Os discentes foram convidados a escreverem um elogio

para aquele docente inspirador.



Ações relacionadas ao emocional

/ psicológico dos professores;

Lanches individuais e coletivos durante as

reposições práticas

As reposições práticas são exaustivas, devido ao horário

prologando em sala/laboratório. Sabendo dessa demanda e

também preocupada com a rotina do docente, o Naped e

coord. acadêmica promoveu lanches durante as reposições.



Ações relacionadas ao emocional

/ psicológico dos professores;

Motivação, engajamento e reconhecimento 



Ações relacionadas ao emocional

/ psicológico dos professores

Motivação, engajamento e reconhecimento 



Atendimentos

Os atendimentos aconteceram via WhatsApp, ligações, 

presencialmente e pela plataforma zoom.

O objetivo dos atendimentos foram mediante a demanda dos
docentes, tendo como foco principal a utilização das plataformas zoom
e canvas, bem como a utilização do forms como ferramenta de ensino.

Atendimento on-line: 
https://afya.zoom.us/rec/s
hare/2nT_URcRfkHxjhP3L-
lTUdD5xRRt14Wz_cCpBwL
RSBmug81x1_66LPQJm0B
UFttw.E96zou5jydlXb01z?s
tartTime=1619785903000

https://afya.zoom.us/rec/share/2nT_URcRfkHxjhP3L-lTUdD5xRRt14Wz_cCpBwLRSBmug81x1_66LPQJm0BUFttw.E96zou5jydlXb01z?startTime=1619785903000


Atendimentos

Os atendimentos aconteceram via WhatsApp, ligações, 

presencialmente e pela plataforma zoom.

Atendimentos Quantidade

Zoom 4

Presencial 30

Whatsapp 60

Ligação 25



Participação do Naped em banca de 

contratação docente

O Naped participa ativamente na banca de contratação

docente, analisando o método didático-pedagógico dos

candidatos.



Reuniões

Foram realizadas 10 reuniões com a equipe Naped.

O qual abordamos os processos pedagógicos, apoio aos

docentes, alinhamento das ações locais e nacionais,

inovações e engajamento docente nas atividades

oferecidas pela IES.



Realizadas com Direções / pró-reitorias

acadêmicas; colegiados de cursos e/ ou

setores; grupos de professores e/ou estudos



Ações de incentivo e valorização

Docente referente ao Fórum Sthem



Ações voltadas para atualização do 

Curriculo Lattes 

https://youtu.be/AxAq5CZVpuw
https://youtu.be/O5exm7tM6R0


Ações de valorização e reconhecimento da 

equipe Naped



Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

O NAPED - Núcleo de Apoio 
Pedagógico e Experiência 

Docente, realizou nos dias 26 a 
31 de julho a Semana de 

Desenvolvimento Docente 
2021/2, com o tema 
“Ajustando as velas, 

reconectando caminhos. A 
ação teve como objetivo o 
alinhamento e a formação 
continuada dos docentes.

A abertura da Semana de 
desenvolvimento docente foi 

regada de acolhimento e muita 
diversão. Tivemos a 

participação do humorista 
Hitalon Bastos, que 

abrilhantou nosso evento com 
boas gargalhadas. A escolha 

de um show de humor na 
abertura da semana, foi 

intencional, pois acreditamos 
que o sorriso traz leveza e 

tranquilidade para iniciar as 
atividades.



Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

Na abertura da semana nós proporcionamos aos 
docentes um momento com a equipe 
administrativa, onde os líderes dos setores, 
apresentaram suas equipes e respectivas 
funções.



Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

Premiação dos três professores melhores 
avaliados na CPA, referente ao curso de 
medicina e três melhores referente ao curso 
odontologia.



Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

Premiação dos três professores melhores 
avaliados na CPA, referente ao curso de 
medicina e três melhores referente ao curso 
odontologia.



Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

Durante a semana os professores de 
medicina alinharam e planejaram as ações do 
semestre de SOI, HAM e IESC.

Também tivemos alinhamento, 
revisão e elaboração das trilhas de 
aprendizagem, no curso de 
odontologia.



Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

Oficina de Elaboração de Itens
Mediadora: Núbia Maia – Docente e membro do Naped

Durante a oficina os docentes tiveram que avaliar 
várias questões e identificarem os erros contidos 
nelas. Depois foi realizada um abordagem com todos 
os erros identificados e quais eles não conseguiram 
observar.



Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

Oficina: Canvas e Zoom
Mediador: André Pugliese

Na oficina foi abordado os princípios básicos da utilização 
do ambiente virtual de aprendizagem – Canvas, também foi 
proporcionado um navegação pelo ambiente, para melhor 
entendimento. Para complementar, os professores 
aprenderam manusear o zoom, tendo como foco, a criação 
de reuniões, salas simultâneas, criação de enquetes, entre 
outros.



Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

Apresentação do PCD
Mediadora: Viviane Lessa – coord. do Gente e Gestão 

Link de acesso: 
https://afya.zoom.us/rec/share/DMnH3Y7dG9sJLF9U2LNpH-
V1keNZ01EWOhleb9puMd8BJwx_W7uGGZMIouHFH7eR.jTY_lYrQ
QzG9D1-t?startTime=1627509986000

Apresentação Minha biblioteca 
Mediadora: Ludmila – coord. Da biblioteca 

Link de acesso 
https://afya.zoom.us/rec/share/zrfHS3hqk55LEYAxH64ODXaaoU
om7xvEdvh5kkYIaBb4kfx_3QDYSQaRQRgss2sG.ZbzONO9pH2luR
N50?startTime=1627513178000

https://afya.zoom.us/rec/share/DMnH3Y7dG9sJLF9U2LNpH-V1keNZ01EWOhleb9puMd8BJwx_W7uGGZMIouHFH7eR.jTY_lYrQQzG9D1-t?startTime=1627509986000
https://afya.zoom.us/rec/share/DMnH3Y7dG9sJLF9U2LNpH-V1keNZ01EWOhleb9puMd8BJwx_W7uGGZMIouHFH7eR.jTY_lYrQQzG9D1-t?startTime=1627509986000
https://afya.zoom.us/rec/share/zrfHS3hqk55LEYAxH64ODXaaoUom7xvEdvh5kkYIaBb4kfx_3QDYSQaRQRgss2sG.ZbzONO9pH2luRN50?startTime=1627513178000


Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

Apresentação do NPS e CPA 
Mediadora: Gustavo Trilha– coord. da CPA 

Apresentação Projeto Encantamento 
Mediadora: Leuriara e Kathleen Stefanelli  

Link de acesso:
Semana de Desenv. 
Docente 2021/2 -
Apresentação dos 
resultados do NPS e 
CPA - Zoom

Link de acesso:
Semana de 
Desenv. Docente 
2021/2 - Projeto 
Encantamento -
Zoom

https://zoom.us/rec/play/mF2VzzCY2p-0NFAC_Hobb96_vp6t3FXOdLZSO65ZgmVBJ6Lf854B_8t12dHRAx0IMSl7ZZrEyinOvMoe.2QcY3qhMolGPpz0u?autoplay=true&startTime=1627595279000
https://zoom.us/rec/play/mF2VzzCY2p-0NFAC_Hobb96_vp6t3FXOdLZSO65ZgmVBJ6Lf854B_8t12dHRAx0IMSl7ZZrEyinOvMoe.2QcY3qhMolGPpz0u?autoplay=true&startTime=1627595279000
https://zoom.us/rec/play/r2nvWYu4JcuD26qCi8mc3vmv_JCzTFNikG2MpIcMrPK7Kd9Qzospk7ooqx43hoCKtiGo1QPD6jBwFSM2.Uoy7hEbK4z-24ysZ?autoplay=true&startTime=1627599008000
https://zoom.us/rec/play/r2nvWYu4JcuD26qCi8mc3vmv_JCzTFNikG2MpIcMrPK7Kd9Qzospk7ooqx43hoCKtiGo1QPD6jBwFSM2.Uoy7hEbK4z-24ysZ?autoplay=true&startTime=1627599008000


Semana de desenvolvimento 

docente 2021/2.

Vídeo de chamamento para semana de formação
Participação especial das docentes de Medicina e 
Odontologia 

Alguns Registros

https://youtu.be/lhAwYvPm2_s
https://youtu.be/lhAwYvPm2_s


Alinhamento com novos tutores de SOI
Contamos com a participação de 6 docentes 
novatos

A professora Núbia e membro do NAPED, proporcionou um 
momento com os tutores de SOI, para apropriação da 
Matriz de Medicina, ela também demonstrou como se 
conduz uma APG, respeitando todos os passos de 
aprendizagem estabelecidos.



Visita do Coordenador Pedagógico Nacional 
Denny Almeida

A visita do coordenador pedagógico nacional foi cheia 
de criatividade, afetividade e muito aprendizagem. A 
equipe Naped preparou um ambiente aconchegante, 
contendo itens personalizados, no intuito de 
demonstramos a satisfação ao recebe-lo. 



Visita do Coordenador Pedagógico 
Nacional 
Denny Almeida

Convite personalizado para o docente 
como forma de incentivar a 
participação na Oficina do Gerente 
Pedagógico Nacional 



Oficina: Aprendizagem Ativa no cotidiano 
da sala de aula
Mediador: Denny Almeida
Tivemos a participação de 22 docentes



Semana de formação docente 

– STHEM Brasil 

Participação da Semana de Formação Docente STHEM
2021 que ocorreu em 24 a 28 de maio de 2021, e nos dias 26 e
27 de agosto de 9h às 13h, totalmente online síncrono, com
cursos de professores internacionais das faculdades de
HARVARD (EUA), OPEN UNIVERSITY (INGLATERRA), TAMK
UNIVERSITY (FINLÂNDIA), ARIZONA UNIVERSITY (EUA) e TEC
MONTEREY (MÉXICO). O ITPAC Palmas, nesta edição 2021, teve
2 vagas para participação, preenchida pela Coordenadora do
NAPED – Kathleen G. Sampaio Stefanelli e uma vaga para
professora e membro do NAPED Núbia Cristina de Freitas Maia.
É preciso salientar que a professora selecionada para o evento
precisou capacitar todos os professores da IES após o evento,
com o suporte dos outros membros do NAPED e gerência
nacional.



Multiplicação– STHEM Brasil 

A multiplicação da 

formação do Sthem foi 

realizada através de uma 

oficina em parceria com 

as faculdades FESAR, 

ITPAC Santa Inês, 

FACIMPA, FASA Itabuna 

e UNIPTAN.

A proposta foi multiplicar 

as práticas da formação 

Sthem, criando 

possibilidade para que o 

docente inove em suas 

aulas. 



Multiplicação– STHEM Brasil 

A multiplicação da 

formação do Sthem foi 

realizada através de uma 

oficina em parceria com 

as faculdades FESAR, 

ITPAC Santa Inês, 

FACIMPA, FASA Itabuna 

e UNIPTAN.

A proposta foi multiplicar 

as práticas da formação 

Sthem, criando 

possibilidade para que o 

docente inove em suas 

aulas. 

https://afya.zoom.us/
rec/share/gvlrISVxozi
ApzaxKhUa0_Khmgc4
aPJRrhdOLdXTtsjDRro
EFkZ48krREukrA3yQ.
NAp9Wx3suLdyi0Hl?s
tartTime=1637619764
000

Tivemos o total de 23 docentes 

https://afya.zoom.us/rec/share/gvlrISVxoziApzaxKhUa0_Khmgc4aPJRrhdOLdXTtsjDRroEFkZ48krREukrA3yQ.NAp9Wx3suLdyi0Hl?startTime=1637619764000


Foi proporcionado também alguns gatilhos referente REA,

como dicas de vídeos, cursos e rubricas. O material foi

disponibilizado no Canvas do Naped para utilização do

docente.

Multiplicação– STHEM Brasil 



Ações relacionadas ao

emocional / psicológico dos 

professores;

Continuação do projeto “Em mim há um pedacinho de você”
A quarta edição veio em clima de natal, de renovação e o melhor 
de doação. A proposta agora é ser um pedacinho de alguém, 
doando kit escolar para crianças carentes. 



Ações relacionadas ao

emocional / psicológico dos 

professores;

Continuação do projeto “Em mim há um pedacinho de você”
A terceira edição do projeto teve como proposta o
compartilhamento de fotos referente o momento de férias dos 
docentes. Cada um mostrou um pouquinho de como foram os 
dias de descanso.



Ações relacionadas ao

emocional / psicológico dos 

professores;

Valorização e Reconhecimento Docente



Ações relacionadas ao

emocional / psicológico dos 

professores;

Valorização e Reconhecimento Docente

Para comemorarmos o dia do Médico e do Dentista, o NAPED
junto com a coord. Acadêmica entregou brindes personalizados.
Também foi feito um cartão em comemoração as duas profissões.



Ações relacionadas ao

emocional / psicológico dos 

professores;

Motivação, engajamento e reconhecimento 

O dia do professor foi comemorado em grande estilo, realizamos
uma festa com tema: Educação é nossa praia. Aproveitamos o
estilo praiano para trazer cores, diversão e harmonia para
comemoramos essa data tão especial. Na programação também
contamos com uma homenagem idealizada pela coord. Do NAPED
juntamente com os alunos, no qual foi apresentado um jornal
cômico.



Ações Nacionais

Sequências Didáticas 7
Aprendizagem baseada em equipes  

Foi preparada uma web sequência de encontros didático-
pedagógicos que vão transformar o seu modo de organização das
aulas. Os Núcleos de Apoio Pedagógico e Experiência Docente de
todas as IES do Grupo Afya Educacional estão juntos nessa
jornada para ajudar o professor(a), a planejar e executar aulas
mais estimulantes, criativas e engajadoras.

O Naped do Itpac Palmas, 
atuou na divulgação e incentivo 
da participação docente.



Ações Nacionais

Sequências Didáticas 8
Aprendizagem baseada em projetos 



Ações Nacionais

A equipe NAPED 
Itpac Palmas 
participou das 
ações nacionais 
desde de sua 
divulgação, 
incentivo e 
reconhecimento 
do quão 
importante são as 
capacitações para 
o desenvolvimento 
da prática docente.



Ações Nacionais

Participação nas reuniões do Naped Experience 



Ações em parceria com 

outros setores

O Naped em parceira com NAP realizou um bate papo com os 
alunos e professores sobre saúde mental.

Em parceria com Gente e 
Gestão, o NAPED fez 
uma divulgação no grupo 
dos docentes para 
participação na 
campanha o jeito de ser 
Afya.



Ações em parceria com 

outros setores

O Naped participação ativamente em parceira com a 
coordenação do curso de medicina, na organização e execução 
do OSCE. 



Oficinas e Treinamentos



Atendimentos individuas



Ações de incentivo a 

utilização do PDP na UCA 

Além dos cards
direcionando para o 
ambiente, também foi 
realizado atendimento 
individual a medida que 
os docentes visitavam a 
sala do Naped.



Atualização Currículo Lattes 

CLIQUE AQUI!

https://youtu.be/ygde48Wm3fA


Encontro Nacional Coord. 

NAPED 

O encontro nacional dos coordenadores de NAPED, foi algo
desafiador, mas ao mesmo tempo encantador. O encontro nos
proporcionou muitos momentos de aprendizados e
principalmente a realização do planejamento de 2022, para que o
NAPED tenha mais ainda solidez nas ações de forma alinhada com
a gerência nacional.



Outras ações  

I Coffe Time Docente do ITPAC Palmas
Chegou aquele momento de bater um papo, compartilhamentos e
troca de ideias!!!Será um momento descontraído e com aquela
oportunidade de colaboração e construção!!! Sem falar, lógico,
daquele cafezinho de praxe!!!!
Equipe Naped e coord. acadêmica



Outras ações  

Pílulas do PPC



Outras ações  

O NAPED apoiou os professores de odontologia na analise das
questão das provas.



Outras ações  



Outras ações  



Elaboração do Plano de Ação 2021.1

Outras ações  



Outras ações  

Em fase de elaboração do Manual de Práticas Docentes 



Conclusão 

Neste relatório foram apresentadas todas as

ações desenvolvidas pelo Naped Itpac Palmas,

durante o primeiro e segundo semestre de 2021.

As ações visam o fortalecimento do setor,

proporcionando aos docentes apoio, orientação,

incentivo e principalmente acompanhamento da

prática docente, endossando o processo de ensino-

aprendizagem de qualidade.



Quem faz parte do NAPED?

Kathleen 
Stefanelli
Coord. Do 
NAPED

Patrícia 
Monteiro
Psicopedagoga 

Deyze Soares
Docente dos 
cursos de 
Medicina e 
Odontologia

Núbia Maia
Docente do 
curso de 
medicina


