
Dúvidas frequentes e respostas 

 
Pergunta 1 

A apresentação utilizada na capacitação será disponibilizada? 

Resp.: Sim, na sala do autor. A sala do autor contém todos os templates e manuais de consulta. 

 

Pergunta 2 

O que é o BSC acadêmico? 

Resp.: A sigla em inglês corresponde à Balance Scorecard – Indicadores Balanceados de 

Desempenho, mas para a nossa produção podemos simplesmente entende-lo como o mapa de 

conteúdos da disciplina (ementa) com as competências, habilidades e atitudes necessárias para 

o bom desenvolvimento profissional dos conteúdos previstos. 

 

Pergunta 3 

O material possui 4 Unidades de Ensino – UE, sendo que cada UE possui 3 seções. Como isso é 

aplicado na prática? 

Resp.: Sim, cada UE representa 1 mês de aula e cada seção corresponde a uma aula. Lembrando 

que cada conteúdo granular corresponde à uma hora aula, já descontando as horas dedicadas 

às avaliações (20% da Carga Horária - CH). Por isso disciplinas com CH de 40 horas possui 32 

conteúdos granulares, de 60 horas 48 conteúdos granulares e as de 80 horas 64 conteúdos 

granulares. 

 

Pergunta 4 

No BSC só posso indicar alterações onde tem a coluna amarela? 

Resp.: Sim! Nas colunas amarelas você tem plena liberdade para alterar os títulos, as ordens dos 

conteúdos e até propor novos conteúdos. Contamos com você para refletir mais sobre esses 

títulos e sobre o agrupamento dos conteúdos granulares. E nas demais colunas, você apenas 

poderá sugerir alterações incluindo palavras em vermelho e excluindo palavras no vermelho 

tachado na competência geral, resultado de aprendizagem e atitude (disciplinas de fundamento) 

ou competência geral, competência técnica e atitudes (disciplinas profissionalizantes). 

OBS: Se quiser sugerir alterações no Produto (disciplina profissionalizante) e no título da Unidade 

de Estudo – UE, basta reexibir as colunas K e W (amarelas) que estão ocultas. 

 

Pergunta 5 

As seções correspondem às entregas que já vieram divididas por pastas? 

Resp.: Sim. Exceto a entrega 1.0 que corresponde à revisão do BSC e à entrega da Ficha de 

Contexto e Aprendizagem, as demais entregas seguirão à ordem da unidade e seção, da seguinte 

forma: Entrega 1.1 (Unidade 1 Seção 1 – U1S1); Entrega 2.3 (Unidade 2 Seção 3 – U2S3)... E é 

extremamente importante que sejam utilizados os templates de cada pasta de entrega. 
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E para recordar as entregas... 

 

 

Pergunta 6 

Para as seções que preveem aulas práticas, de acordo com o BSC, são duas entregas? Eu entrego 

o documento com a teoria (escrito "elaborar") e o roteiro de aula prática? 

Resp.: Sim, será uma entrega prevendo dois arquivos. Sempre consulte o BSC para verificar qual 

seção prevê atividade prática e envie o roteiro (arquivo Roteiro_de_Aula_Pratica) juntamente 

com o arquivo que formará o Livro Didático – LD (elaborar). 

 

Pergunta 7 

Posso definir quais seções serão teóricas e quais serão práticas? 

Resp.: Sim, no entanto, essa definição deverá ocorrer junto ao consultor metodológico, desde 

que seja mantida a proporção CH teórica/CH prática. 

 

Pergunta 8 

Quais recursos posso utilizar nas aulas práticas? 

Resp.: Consulte o consultor metodológico sobre o book de laboratório, assim ele poderá apontar 

todos os recursos que temos disponíveis (materiais, softwares, entre outros). 
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Pergunta 9 

Para quem devo enviar os arquivos das entregas? 

Resp.: Sempre para a PMO, com cópia para o consultor metodológico, pois ela é responsável por 

controlar todo o fluxo de trabalho dos autores e curadores. Para identificar sua PMO, veja quem 

enviou o convite formal. 

 

Pergunta 10 

Onde encontro os livros didáticos já produzidos? 

Resp.: No aplicativo Saber (Kroton Educacional), disponibilizado para smartphones, tablets e 

computadores ou pelo site www.sabertotal.com.br. 

 

Pergunta 11 

A Kroton disponibiliza o acervo bibliográfico de cada disciplina? Preciso utilizar algum login e 

senha? 

Resp.: Quanto às referências bibliográficas, temos dois pontos de destaque: 1) No BSC, na aba 

Preenchimento_Bibliografia, o autor deve analisar as referências indicadas e sinalizar ao 

consultor metodológico a intenção de alterá-las. 2) Para acessar o acervo virtual da Kroton, 

autores e curadores receberão o link de acesso com login e senha. Se tiver dificuldades no 

primeiro acesso, entrar em contato com o seu consultor metodológico. 

 

Pergunta 12 

A ficha de contexto de aprendizagem será entregue por unidade? 

Resp.: Na primeira entrega você elaborará a ficha de contexto de aprendizagem completa para 

as 4 UE. Mas caso seja necessário algum ajuste no decorrer da produção da unidade seguinte, 

você pode realizá-la antes da entrega da primeira seção. 

 

Pergunta 13 

Há limite de caracteres nos quadros da Ficha de Contexto de Aprendizagem? 

Resp.: Sim, não ultrapassar o limite de uma página como indicado no template. Lembrando que 

dentro do livro didático, o contexto de aprendizagem será apresentado dentro do quadro 

“Apresentação da Unidade (Convite ao estudo)”, juntamente com um parágrafo de abertura, 

menções às competências e às situações problemas – SPs. 

Já a situação problema – SP, será apresentada no quadro “Diálogo aberto”, juntamente com 

uma apresentação da seção e também não pode exceder uma página. 

 

http://www.sabertotal.com.br/
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Pergunta 14 

Vocês possuem bancos de imagens? 

Resp.: Sim. Você pode utilizar as imagens do iStock disponíveis em www.istockphoto.com/br e 

consultar outras opções no Manual de Imagens. Fique atento às orientações da ABNT para 

referenciá-las. 

 

Pergunta 15 

Quando o LD é escrito por mais de um autor, quais as implicações? 

Resp.: Teremos que indicar um autor principal para a solicitação de ISBN, tendo como critério de 

escolha o autor da Unidade 1 ou aquele que proporcionalmente foi mais presente na elaboração. 

Quanto à primeira entrega, cada autor revisará o BSC e construirá a ficha de contextos das 

unidades que irão escrever. Posteriormente à entrega, o consultor metodológico irá compilar as 

sugestões em um único arquivo, tanto de BSC quanto de ficha.  

http://www.istockphoto.com/br

