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CORRUPÇÃO ACADÊMICA

Modalidade: Jovens Talentos

O objetivo do projeto, executado no âmbito do

Programa Jovens Talentos ESPM, foi realizar uma

análise detalhada da estrutura do sítio da Sala de

Professores no portal da instituição e de suas

produções, bem como a elaboração de novos

textos para a plataforma, em suas três seções

principais: Academia Nacional dos Professores,

Núcleo de Pesquisa e Publicação e Central de

Casos.

Unidade: ESPM São Paulo

Todas as leituras e produções realizadas ap longo

do Programa estão inseridas no âmbito da

implantação das Metodologias Ativas de Ensino e

aprendizagem, que consistem em estratégias,

métodos e ferramentas que buscam mobilizar os

estudantes como sujeitos de sua aprendizagem, e

que se fundamentam em teorias pedagógicas

(Piaget, Bruner, Vigotsky, Ausubel, Freire, Demo)

que ressaltam o seu protagonismo no processo de

construção do conhecimento e ressaltam o papel

do professor como agente transformador e

mediador dessa construção do conhecimento.

Depois de uma análise detalhada da estrutura do

site, a segunda etapa consistiu em realizar uma

revisão de todos os materiais que foram

publicados no site em 2015, bem como de todos

os textos introdutórios que acompanham cada

material nas diferentes seções (sobretudo na área

de relatórios do Núcleo de Pesquisa e Publicação

e de atividades da Academia Nacional de

Professores). Na terceira etapa do programa, o

foco foi direcionado para a produção de textos

jornalísticos acerca de algumas atividades

realizadas pelo Núcleo de Práticas Pedagógicas

ou de eventos externos que tiveram um ou mais

integrantes do núcleo como participantes.

O projeto contribuiu para maior organização e

otimização da estrutura do site da Salas dos

Professores, padronização da linguagem das

diferentes seções e adequação de produções

antigas à nova estrutura do portal ESPM.

Além das atividades anteriormente descritas, umas

das características que marcaram a participação

no Programa Jovens Talentos ESPM e que foi de

grande importância para os estudantes

participantes consistiu na discussão coletiva das

produções textuais, análises e aperfeiçoamento

colaborativo dos textos.
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