Acompanhamento PPE - Atividade #38275
Criar grupo de estudos para olimpíadas Brasileira de Agropecuária
05/06/2018 16:39 h - camila.morais

Situação:

Encerrado

Início:

28/05/2018

Prioridade:

Normal

Data prevista:

13/08/2018

Atribuído para:

camila.morais

% Terminado:

100%

Categoria:
Versão:

2018 - 1º. Semestre

Campus:

TIANGUÁ

Fator:

F1. Fatores Individuais

Responsável pela
atividade:

Professores de Agricultura

Med Inter:

MI8

Descrição
Incentivar os discentes a estudarem em grupo de forma a estimular seu crescimento acadêmico. Colocando-os em situações
desafiadoras de sua carreira, estimulando a cooperação e a integração entre eles.
Histórico
#1 - 21/06/2018 09:18 h - beatriz.sousa
- Título alterado de Grupo de estudos para olimpíadas Brasileira de Agropecuária para Criar grupo de estudos para olimpíadas Brasileira de
Agropecuária
#2 - 21/06/2018 09:53 h - camila.morais
- Med Inter alterado de MI24 para MI8
- Arquivo Grupo de estudos para OBAP 2.jpg adicionado
- Arquivo Grupo de estudos para OBAP 1.jpg adicionado
#3 - 15/08/2018 09:05 h - camila.morais
- Arquivo 20b18a42-9edb-4620-8b00-d5ae57592921.jpeg adicionado
Em maio de 2018, os discentes do curso Técnico em agricultura, os professores de Curso e o técnico do laboratório de biologia, se reuniram e
decidiram criar equipes para participarem da Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP), foram cadastradas cinco equipes compostas por três
discentes (Green Champions, Rosas do Sertão, Guerreiras do Agro, Carrapicho e Stars). Uma vez por semana os discentes se reuniam no
laboratório de Biologia para fazerem grupos de estudos e responderem questões anteriores da OBAP, como forma de preparação para as
Olimpíadas, com revesamento entre os professores orientadores, além de estudos individuais.
Os discentes fizeram a prova da primeira fase (prova com questões de múltipla escolha) entre o dia 01/08/2018 a 03/08/2018, através da plataforma
da OBAP. O resultado foi informado no dia 10/08/2018. No entanto nenhuma equipe passou para a segunda fase, embora nenhuma equipe tenha
sido classificada para a segunda etapa da olimpíada, de acordo com os discentes esta experiencia foi bastante importante para eles terem a noção
dos conhecimentos já adquiridos no seu curso.
Além do mais o trabalho em equipe é de extrema importância para a construção do conhecimento, além de contribuir para muitas outras habilidades.
#4 - 15/08/2018 09:06 h - camila.morais
- % Terminado alterado de 10 para 100
- Data prevista alterado de 20/09/2018 para 13/08/2018
#5 - 24/08/2018 10:48 h - erica.gallindo
- Situação alterado de Novo para Encerrado
A pedido da CTP/PROEN a situação da atividade foi alterada para ENCERRADO em função do campo TERMINADO ser igual a 100.
É importante conscientizar os usuários do Gestão Proen que toda atividade para ser considerada fechada precisa ter sua situação igual a
ENCERRADO, mesmo que o campo terminado seja igual a 100.
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