
 

 

 

                                                                

 
 

GEDAE_ON: GRUPO DE ESTUDOS E DISCUSSÃO DE 

APRENDIZAGEM EM ECOLOGIA ONLINE

REMOTA DE COLABORAÇÃO

RESUMO  

O Grupo de Estudos e Discussão de Aprendizagem em Ecologia (GEDAE) visa constituir um 
espaço de estudo, discussão e pesquisa reunindo estudantes e professores da comunidade 
acadêmica com ênfase na multiplicidade de aprendizagens, metodologias pedagógicas 
ativas e cooperativas, desenvolvendo e estimulando o pensamento crítico. O grupo 
potencializa e serve-se da disciplina “BIO131 
Viçosa (UFV), como fonte de inspiração para debates e laboratório para a realização 
experimentos científicos, assim como a produção de comunicações em congresso e 
manuscritos, a fim de identificar e transpor desafios no processo de ensino
da disciplina. Inicialmente criando Criado em maio de 2019 com reuniões presenciais, 
contou com a participação de 15
pós-doutorandos e professores da UFV. A partir das discussões e das pesquisas realizadas, 
o grupo reestruturou a BIO131 com a criação de provas online, redução do número
atividades extraclasses e discussão das questões de prova em sala de aula, possibilitou o 
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O Grupo de Estudos e Discussão de Aprendizagem em Ecologia (GEDAE) visa constituir um 
espaço de estudo, discussão e pesquisa reunindo estudantes e professores da comunidade 
acadêmica com ênfase na multiplicidade de aprendizagens, metodologias pedagógicas 
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O Grupo de Estudos e Discussão de Aprendizagem em Ecologia (GEDAE) visa constituir um 
espaço de estudo, discussão e pesquisa reunindo estudantes e professores da comunidade 
acadêmica com ênfase na multiplicidade de aprendizagens, metodologias pedagógicas 

tivas e cooperativas, desenvolvendo e estimulando o pensamento crítico. O grupo 
Ecologia Básica” da Universidade Federal de 
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experimentos científicos, assim como a produção de comunicações em congresso e 
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diálogo entre docentes e discentes de diferentes áreas do conhecimento, integrou ensino
pesquisa-extensão, teve um trabalho apresentado no Simpósio de Integração 
UFV, e teve um artigo aceito para apresentação no Congresso de Inovação e Metodologias 
no Ensino Superior, da UFMG. Nesse período de isolamento social, o GEDAE manteve as 
atividades de forma remota a partir de reuniões síncronas semanais, form
Estudos e Discussão de Aprendizagem em Ecologia 
de diferentes plataformas e ferramentas, como o Google Meet para a discussão e 
capacitações (Minicurso de Mendeley e de 
comunicações em geral, e o Google Docs, Overleaf e Mendeley para a elaboração de 
artigos e textos de forma conjunta. Cabe destacar que o grupo está dando assistência ao 
professor e idealizador do grupo em seu curso de extensão “Ecologia de Populações” via 
ensino remoto, apresentada para alunos de graduação, mestrado e doutorado. Esse 
acompanhamento tem como objetivo realizar pesquisas para analisar e aplicar metodologias 
alternativas de ensino de forma eficiente, além de permitir a incorporação de ações 
baseadas no resultados obtidos. O GEDAE_
permite a reflexão entre alunos e professores para contribuir na reformulação e 
aprofundamento de alternativas pedagógicas aplicadas no ensino superior, viabilizando não 
só a realização de experimentos científicos para apontar as metodologias de ensino
aprendizagem mais efetivas, mas também que tornam mais próximo o oferecimento de 
ensino de excelência (justo, inclusivo, instigante e crítico) mesmo em tempos de isolamento 
social. 
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