
 

 

INFORME ACADÊMICO 01/2019 
ASSUNTO: DOSSIÊ DE APRENDIZAGEM – PORTFÓLIO – 1º PERÍODO 

 

O PONTO DE PARTIDA... 

 Entendemos o portfólio como uma ferramenta muito importante para proporcionar uma visão ampla e 

detalhada da aprendizagem efetuada,  requerendo de você  o desenvolvimento da habilidade de regular ( acompanhar 

e identificar) seus avanços e  recuos. Assim, objetivamos que estas orientações o auxiliem na construção do 

portfólio/dossiê de aprendizagem.  

 

VALOR TOTAL DO DOSSIÊ DE APRENDIZAGEM/PORTFÓLIO 

O dossiê de parendizagem/portfólio é um produto acadêmico que valerá 6,0 pontos dos dez que você pode compor 

para o resultado de cada semestre, com exceção dos módulos de Projeto de Desenvolvimento Profissional e Estágio 

Curricular Supervisionado (verificar o desenho curricular de seu curso). Será organizado por você com as orientações 

dos Professores e Orientadores Formativos. Observe como será a composição dele no primeiro período: 

ETAPAS O QUE CONTÉM RESPONSÁVEIS VALORAÇÃO COMPOSIÇÃO 

Etapa 1 
Levantamento de expectativas 
Elaboração do plano de 
aprendizagem 

Orientador formativo 
e estudantes 

 1,0 ponto Geral, isto é, aparece apenas 
uma vez no documento 

Etapa 2 
Descrição do processo de 
construção 
Produções diversas 

Professores e 
estudantes 

4,0 pontos Específico, por módulo 

Etapa 3 

Elaboração da apresentação do 
documento 
Autoavaliação 
Análise reflexiva e 
Considerações finais 

Orientador formativo 
e estudantes 

 1,0 ponto Geral, isto é, aparece apenas 
uma vez no documento 

 

CALENDÁRIO DE PRODUÇÃO1 

O QUE VOCÊ FARÁ QUANDO FARÁ 
QUEM 

ORIENTARÁ 
VOCÊ 

QUANTO 
VALE 

Levantamento de expectativas.  Orientador 
Formativo 

0,5 

Plano de aprendizagem (construção).  Psicopedagoga 0,5 

Produções diversas dos módulos.  Professores de 
cada módulo 

4,0 cada 
módulo 

Apresentação.  Orientador 
Formativo 

0,2 

                                                             
1 Conferir as datas com o Orientador Formativo. 



 

 

Autoavaliação.  Orientador 
Formativo 

0,3 

Análise reflexiva e considerações finais.  Orientador 
Formativo 

0,5 

Documento final pronto. 03 de junho de 2019 Orientador 
Formativo 

- 

 

 

ETAPAS DO PROCESSO 

Observe o passo a passo para a construção de seu portfólio. Em caso de dúvida, consulte imediatamente seu 

Orientador Formativo. 

ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE REPERTÓRIO TEÓRICO E ASPECTOS INTERACIONAIS  

 

LEVANTAMENTO DAS EXPECTATIVAS  

1. Durante o encontro formativo, você deverá realizar um levantamento e análise da bibliografia sugerida para o 

semestre, contida nos planos de ensinagem, na biblioteca.  

2. Em dupla, realizará também a análise dos sumários das fontes teóricas coletadas e seleção de uma das 

referências escolhidas para socialização no encontro seguinte.  Cada dupla deverá apresentar à turma uma 

referência diferente. 

3. Além disso, você precisará ler o texto disponibilizado no campus virtual, no módulo Orientação Formativa. 

4. Nesta ocasião, será necessário que você participe de uma roda de diálogos sobre as referências coletadas com 

vistas à socialização no grande grupo. 

5. Posteriormente, será desenvolvida uma atividade de interação para que o grupo se conheça e reflita sobre as 

especificidades do espaço interacional de formação. 

6. Após isso, você deverá responder o quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Roteiro de expectativas. 

ITENS DE ANÁLISE SÍNTESES 

Sobre as fontes 

1. Considerando as fontes analisadas, 
quais as informações que mais lhe 
despertaram curiosidade?  

 
 
 

2. Dentre as temáticas discutidas 
qual/quais as que gostaria de 
aprofundar com seu grupo? 

 
 
 

3. Que temática selecionaria para 
desenvolver um projeto pessoal de 
pesquisa? 

 
 
 

Sobre a relação entre os aprendentes 



 

 

1. O que espera dos colegas quanto a 
participação nas atividades grupais? 

 
 
 

2. Que compromisso pessoal assume para 
a aprendizagem do grupo? 

 
 
 

3. De que modo o professor pode 
contribuir para sua aprendizagem? 

 
 

Fonte: GTC 

7. Após a entrega do levantamento de expectativas preenchido, você receberá uma devolutiva do Orientador 

Formativo e então deverá inseri-lo  no portfólio. Para fins de análise do levantamento de expectativas será 

usado o barema a seguir.  

ITENS DE ANÁLISE SATISFATÓRIO PARCIALMENTE 
SATISFATÓRIO 

INSATISFATÓRIO 

1. Selecionou as referências para leitura prévia, 
demonstrando habilidade na busca e critério na 
seleção da referência. 

0,1 0,05 0 

2. Participou da discussão, seja evidenciando sua 
opinião ou acolhendo com atenção a fala dos colegas. 

0,1 0,05 0 

3. No primeiro bloco de respostas (sobre as fontes), 
destacou temáticas para estudo grupal e individual. 

0,1 0,05 0 

4. No segundo bloco de respostas (sobre a relação entre 
os aprendentes), evidenciou o que espera do grupo, 
de que modo se compromete para a aprendizagem e 
o que espera do professor. 

0,1 0,05 0 

5. Atendeu aos parâmetros de formatação (ABNT NBR 
14724), escreveu de forma coerente e de acordo com 
a norma culta da língua portuguesa. 

0,1 0,05 0 

Total  

 

PLANO DE APRENDIZAGEM 

A produção seguinte é o Plano de aprendizagem. Observe como será realizado e quando. 

A seguir estão dois quadros. O primeiro é o roteiro de intenções, a ser preenchido por você,  segundo sua rotina 

semanal.  O cumprimento desse quadro será fundamental para que você alcance êxito em sua jornada acadêmica. 

1. Você participará de uma discussão sobre os sentidos da organização do tempo e construção de hábitos de estudo 

e deverá construir os seus quadros. 

2. Nesta ocasião você deverá socializar com o grupo e entregar os quadros ao orientador, o qual irá analisá-lo e 

devolvê-lo, para inserção no portfólio/dossiê de aprendizagem. 

3. Para construção dos quadros, considere os roteiros abaixo: 

 

Quadro 2: Roteiro de intenções 

Tempo diário para estudo Componentes dos grupos 
de estudo 

Módulos de 
aprofundamento 

Tempo para autocuidado 



 

 

    
 

Compromissos  
 
 

Metas  
 
 

Fonte: GTC. 

 

Quadro 3: Rotina semanal 

Horários Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

        

        

        

        

        

        

Fonte: GTC. 

 

Para análise do plano de aprendizagem, os orientadores utilizarão o barema abaixo. 

ITENS DE ANÁLISE SATISFATÓRIO PARCIALMENTE 
SATISFATÓRIO 

INSATISFATÓRIO 

1. Preenche todas as solicitações contidas nos dois quadros. 0,1 0,05 0 

2. No primeiro quadro, fez ponderações possíveis de serem 
alcançadas/exequíveis. 

0,1 0,05 0 

3. No segundo quadro, contemplou as dimensões que 
compreendem a integralidade humana e reservou tempo 
suficiente para atender as demandas levantadas na 
rotina. 

0,1 0,05 0 

4. Ainda no segundo quadro, foi coerente com o que está 
previsto no primeiro quadro. 

0,1 0,05 0 

5. Atendeu aos parâmetros de formatação formatação 
(ABNT NBR 14724), escreveu de forma coerente e de 
acordo com a norma culta da língua portuguesa. 

0,1 0,05 0 

Total  

 

 

 

 

 

ETAPA 2 PRODUÇÕES DIVERSAS POR MÓDULO 



 

 

Este é o coração do dossiê de aprendizagem/portfólio, que para contemplar as especificidades de cada módulo, estará 

organizado em seções. Cada professor elegeu as produções que estarão contidas em sua seção, as quais estão previstas 

em seus planos de ensinagem, com os devidos detalhamentos. 

É importante que você identifique e separe cada seção, para cada módulo, com o nome do módulo, do professor e 

período. Além disso, faça uma breve apresentação do módulo, incluindo dados gerais do mesmo. 

Lembre que o portfólio/dossiê de aprendizagem se diferencia de outros instrumentos de avaliação por sua 

reflexividade, logo, o mesmo não se configura como uma pasta ou aglomerado de atividades. 

 

  ETAPA 3 

APRESENTAÇÃO (0,2) 

Esse é o início da última etapa de construção, que deverá compor a versão final do portfólio. Para tanto, atente para 

os seguintes itens que deverão compor a apresentação de seu material: 

1. Explicite o que é um portfólio/dossiê de aprendizagem, em diálogo com o referencial teórico. 

2. Faça uma apresentação pessoal, evidenciando seu lugar de estudante na construção do portfólio/dossiê de 

aprendizagem. 

3. Indique as etapas de construção do portfólio/dossiê de aprendizagem. 

Para fins de análise da apresentação, sugerimos o barema a seguir. 

ITENS DE ANÁLISE SATISFATÓRIO PARCIALMENTE 
SATISFATÓRIO 

INSATISFATÓRIO 

APRESENTAÇÃO 

1. Há a explicitação do que consiste um portfólio/dossiê 
de aprendizagem, em diálogo com o referencial 
teórico. 

0,05 0,025 0 

2. Na apresentação pessoal, há uma reflexão sobre quem 
é e de onde vem o estudante. 

0,05 0,025 0 

3. Na apresentação estão contidos os itens solicitados, 
devidamente contextualizados (apresentação, 
explicitação do que consiste o portfólioem diálogo com 
o referencial, apresentação pessoal, etapas). 

0,05 0,025 0 

4. Atendeu aos parâmetros de formatação (ABNT NBR 
14724), escreveu de forma coerente e de acordo com 
a norma culta da língua portuguesa. 

0,05 0,025 0 

Total  

 

 

 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO (0,3) 



 

 

Quadro 4: Autoavaliação 

INDICADORES SATISFATÓRIO PARCIALMENTE 
SATISFATÓRIO 

INSATISFATÓRIO 

1. Disposição, autocrítica e compromisso pessoal 
com o ato de aprender continuamente. 

0,05 0,02 0 

2. Atuação ética em contextos diversos. 0,05 0,02 0 

3. Adoção de atitude colaborativa em equipes de 
trabalho, evidenciando tolerância, respeito, 
solidariedade e responsabilidade. 

0,05 0,02 0 

4. Cuidado com a saúde física, emocional e 
espiritual. 

0,05 0,02 0 

5. Tomada de decisão com base em valores. 0,05 0,02 0 

6. Zelo e organização  com a produção do material. 0,05 0,02 0 

Total  

 

ANÁLISE REFLEXIVA E CONSIDERAÇÕES FINAIS (0,5) 

A  análise reflexiva e considerações finais, compõem um texto narrativo e para sua construção é importante que você 

atente para os seguintes itens: 

1. Deve iniciar com uma retomada das expectativas e plano de aprendizagem construídos no início do semestre, 

destacando em que medida o mesmo se concretizou ou não.  

2. Inserção da autoavaliação. 

3. Explicitação das conquistas e dificuldades vivenciadas ao longo do semestre para a construção das produções 

solicitadas. 

4. Identificação de aspectos institucionais e docentes que contribuíram positiva e/ou negativamente para o 

percurso formativo. 

5. Registro dos planos futuros para o próximo semestre. 

A análise reflexiva e considerações finais serão avaliadas conforme o barema a seguir. 

ITENS DE ANÁLISE SATISFATÓRIO PARCIALMENTE 
SATISFATÓRIO 

INSATISFATÓRIO 

ANÁLISE REFLEXIVA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5. Explicita as conquistas e dificuldades vivenciadas ao 
longo do semestre. 

0,1 0,05 0 

6. Identifica os aspectos institucionais e docentes que 
contribuíram positiva e/ou negativamente para o 
percurso formativo. 

0,1 0,05 0 

7. Registra os planos futuros para o semestre seguinte. 0,1 0,05 0 

ASPECTOS COMPLEMENTARES 

8. Atende os parâmetros de formatação (ABNT NBR 
14724), escreveu de forma coerente e de acordo com 
a norma culta da língua portuguesa. 

0,1 0,05 0 

9. Apresenta as seções na ordem solicitada. 0,05 0,02 0 

10. Cumpriu os prazos de entrega e acordos previamente 
estabelecidos. 

0,05 0,02 0 

Total  



 

 

 

 

PARA SABER + 

Para você se apropriar de um conhecimento tão importante para sua trajetória acadêmica na FADBA, sugerimos as 

leituras abaixo.  

ALVARENGA, G. et al. Portfólio: conceitos básicos e indicações para utilização. Universidade Estadual de 
Londrina\Paraná-Brasil. Estudos em Avaliação Educacional, v. 17, n. 33, pp. 137-145. jan./abr. 2006.  

ALVES, L. Portfólios como instrumento de avaliação dos processos de ensinagem. 2008. Disponível em: 

http://www.anped.org.br/biblioteca/item/portfolios-como-instrumentos-de-avaliacao-dos-processos-de-ensinagem. 

Acesso: 07 fev 2018. 

ARAÚJO, Z; ALVARENGA, G. Portfólio: aproximando o saber da experiência. Disponível em: 
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/eae/article/view/2122. Acesso: 07 fev 2018. 

GUSMAN, A.et al. Portfólio: conceito e construção. Universidade de Uberaba\Minas Gerais-Brasil.  

RANGEL, J; NUNES, L. O portfólio no ensino superior: práticas avaliativas em diferentes ambientes de aprendizagem. 
Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8643614. Acesso: 07 fev 2018. 

VALENTE, S; REZENZE, L. O uso do portfólio em projeto de pesquisa. 2006. Disponível em: 
http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/eae/article/view/2132/2089. Acesso: 07 fev 2018. 

VIEGAS, J. Técnicas de trabalho: Como fazer um portfólio. Disponível em: http://www.rbe.min-
edu.pt/news/newsletter3/portfolio.pdf. Acesso: 0 7 fev 2018. 
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APÊNDICE A – FORMATO DO PORTFÓLIO 

A partir da próxima página você terá acesso ao formato dos elementos pré-textuais (capa, folha de rosto e sumário); 

textuais (apresentação, análise reflexiva e considerações finais); e, finalmente, elementos pós-textuais (referências). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE ADVENTISTA DA BAHIA2 

ÁREA DE SAÚDE 

CURSO DE XXX 

 

 

                                                             
2 Na formatação do trabalho, considere as margens superiores e esquerdas: 3,0, e inferiores e direitas: 2,0.  



 

 

 

AUTOR XXX 

 

 

 

PORTFÓLIO/DOSSIÊ DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACHOEIRA – BA 

XX DE XXXXX DE XXXX 

 

 

 

 

 

AUTOR XXX 

 

 



 

 

 

 

 

 

PORTFÓLIO/DOSSIÊ DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

Trabalho solicitado como requisito parcial para 

verificação da aprendizagem construída no xxx 

semestre do curso de xxxxxxx. 

 

 

 

 

CACHOEIRA – BA 

XX DE XXXXX DE XXXX 

 

SUMÁRIO 

1 APRESENTAÇÃO 00 

2 MÓDULO XXXXX 00 

3 MÓDULO XXXXX 00 

4 MÓDULO XXXXX 00 



 

 

5 MÓDULO XXXXX 00 

6 MÓDULO XXXXX 00 

7 ANÁLISE REFLEXIVA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 00 

 REFERÊNCIAS  

 APÊNDICES  

 ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 APRESENTAÇÃO 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 



 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MÓDULO 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANÁLISE REFLEXIVA E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS3 

                                                             
3 Ver Manual de Trabalhos Acadêmicos da FADBA. 


