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ESTA LIÇÃO IRÁ VER:
• Visão geral
• O papel de membro do grupo
• Tarefas do membro do grupo

VISÃO GERAL
• O PBL é um processo colaborativo que envolve um grupo de formandos a trabalharem
juntos.
• No PBL cada pessoa possui um papel que desenvolve um conjunto diferente de
competências.
• Cada pessoa deve assumir um papel diferente de cada vez que se envolver num novo
problema PBL.
• A si, enquanto formando, ser-lhe-á delegado um papel pelo facilitador, ou você poderá
escolher um papel.

O PAPEL DE MEMBRO DO GRUPO
• Os membros do grupo participam completamente no processo PBL assumindo a
responsabilidade pela sua parte no processo.
• Participam nas reuniões contribuindo com ideias, reunindo material durante a fase de
autoestudo e apresentando-o na fase final.

TAREFAS DO MEMBRO DO GRUPO
Reuniões nas fases de abertura e encerramento:

• Participar nas reuniões.
• Preparar-se para a reunião.
• Focar-se sobre os temas da agenda e alcançar um resultado da reunião que tenha como alvo
a resolução do problema identificado no caso.
• Contribuir para a discussão na reunião através da criação de ideias.
• Apoiar e ouvir os membros do grupo.
• Respeitar os membros da equipa e dar e receber feedback de forma construtiva e educada.

• Quando o formando não concorda com os outros membros da equipa, eles deviam explicar o
porquê de uma maneira calma e educada.
• Explicar a razão das suas decisões e argumentos.

TAREFAS DO MEMBRO DO GRUPO
Etapa de autoestudo:
• Ser claro sobre os objetivos de aprendizagem que têm de alcançar.
• Registar a abordagem proposta relativa a como eles vão completar a etapa de
autoestudo.

• Procurar e recolher informação relevante.
• Usar a informação coligida para atingir os objetivos de aprendizagem.
• Aplicar a teoria.
• Entrar em contacto com outros membros da equipa sempre que necessário (se os seus
objetivos de aprendizagem interagem com os outros).
• Refletir sobre a eficácia das suas abordagens de autoestudo.

