ROTEIRO PARA ESTUDOS DIRIGIDOS
Trabalho em grupos
Você poderá ser convidado a desenvolver algumas tarefas (dar sua contribuição), a
fim de que nossos objetivos sejam alcançados com maior eficácia. Poderá ser indicado, em
seu grupo, para coordenar ou a elaborar relatórios dos mesmos. Contamos com sua
colaboração.
Tarefas
É tarefa de todos os integrantes dos grupos de estudo:
1. Ler de modo atento e crítico o(s) texto(s) indicado(s) - caso haja uma lista de
referências previamente fornecida pelo professor;
2. Fazer marcas de destaque no(s) texto(s) trabalhado(s) e anotações pessoais
em folha-resumo;
3. Participar ativamente das discussões, trazendo suas contribuições pessoais e
novas aprendizagens obtidas na(s) leitura(s);
4. Observar o tempo disponível para o trabalho, sendo respeitoso com os
colegas no uso do tempo e da palavra;
5. Não monopolizar a discussão.

É tarefa do coordenador do grupo:
1. Coordenar o tempo disponível para cada tarefa, distribuindo a palavra para
cada participante;
2. A palavra deve ser distribuída aos participantes em rodadas de intervenções
(mediante o registro de inscrição do próprio participante ou solicitando a
participação dos mais tímidos);
3. Agilizar os trabalhos;
4. Facilitar a apresentação e a participação dos membros do grupo nos
trabalhos de tal modo que se evitem divagações e conversas paralelas;
5. Possibilitar um clima de entrosamento e cordialidade entre os participantes.

É tarefa do relator do grupo:
1. Registrar um resumo das intervenções dos membros do grupo, elaborando
um relatório fiel ao parecer consensual do grupo;
2. Ler o resumo final para os participantes e organizar o relato para que seja
apresentado ao plenário
3. Anotar pontos que não obtiveram consenso do grupo;
4. Relatar o parecer do grupo no plenário, procurando expor as idéias de modo
claro, sucinto e com suas próprias palavras;
5. Participar da reunião dos relatores de cada grupo para síntese final dos
relatos dos vários grupos.
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