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Introdução: Trata-se de um relato da experiência de atividade remota de Júri Simulado em 

sua primeira edição, ocorrida em 2020 com o primeiro período dos cursos de Biomedicina e 

Farmácia, e que no momento encontra-se em sua segunda edição, em preparação para a 

avaliação do semestre, com nova turma de primeiro período dos dois cursos, cuja 

apresentação se dará em junho, em uma Instituição de Ensino Superior. A formação de 

profissionais de saúde reflexivos e críticos, a ponto de se comprometerem com a saúde 

humanizada e humanizadora, está prevista nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Biomedicina e Farmácia. Deste modo, a atividade ativa de Júri Simulado é uma importante 

ferramenta para avaliação do desenvolvimento de competências dos estudantes, com base no 

Conhecimento, nas Habilidades e nas Atitudes – CHA. Assim, optou-se pelo Júri Simulado, 

porque esta estratégia permite trabalhar com a turma toda ao mesmo tempo, com funções 

definidas, porém, em apresentação única.  Objetivos: Relatar a experiência do julgamento 

simulado como estratégia pedagógica ativa para estimular os estudantes na participação mais 

efetiva dos conteúdos trabalhados em todas as disciplinas do Primeiro Período dos Cursos de 

Biomedicina e Farmácia, que são: Ciências Sociais e Bioética, Elementos de Química e 

Física, Morfofuncional I, Estrutura e Organização das Células e Tecidos, Estrutura e 

Organização do SUS; sensibilizar professores e estudantes sobre a prática do Júri Simulado. 

Método - a experiência: compartilha-se aqui o passo-a-passo de como foi desenvolvido o Júri 

Simulado: a) Os estudantes da turma do primeiro período de 2020 realizaram o Júri Simulado 

sobre a temática que envolveu uma criança com Leucemia Linfocítica Aguda e a turma de 

2021 está desenvolvendo o caso de aborto por uma jovem, sem apoio familiar, tampouco do 

companheiro. Ambos os temas decorrem dos conteúdos de todas as disciplinas trabalhadas 

com os estudantes, e os docentes elaboraram objetivos de aprendizagem específicos para o 

caso do júri, orientando os estudantes no seu desenvolvimento; b) Após a apresentação do 

caso, nos dois contextos, foi realizada a organização dos trabalhos em equipe, cada uma com 

diferentes funções: Defesa, Acusação, Jurados e Peritos. Além disso, ressalta-se que o Juiz foi 

um convidado externo, advogado criminal, que aceitou a proposta de colaborar com a 

atividade e também aceitou participar da segunda edição do Júri Simulado 2021; outra equipe 

fundamental para o bom andamento do Júri Simulado foi uma equipe de estudantes 

responsável pela montagem e apresentação do roteiro do Júri aos colegas, com seus devidos 

ajustes e comunicação. c) Orientou-se e até incentivou-se a performance, com vestimentas e 

maquiagem apropriadas, de acordo com os personagens incorporados por cada um dos papéis 

assumidos para a apresentação; A comunicação se acirrou, por todos os meios digitais 



possíveis, e aqui, reitera-se que este relato é de Júri Simulado Remoto. Resultados: a 

proposta foi aceita pelos estudantes, que assumiram imediatamente a liderança da atividade, 

após o direcionamento feito pelos docentes, conseguindo fazer a integração de todas as 

disciplinas do período. Observou-se medo e apreensão dos estudantes, que em seus relatos na 

pós-apresentação, manifestaram que é muito difícil improvisar e ser criativo, o que foi 

necessário em muitos momentos no decorrer da atividade.  Os resultados gerais da atividade 

apontam que os estudantes perceberam a importância da utilização do Júri Simulado como 

estratégia de ensino e avaliação, como coadjuvante na formação de profissionais com 

pensamento crítico, com capacidade argumentativa, de praticar o improviso e a boa 

competitividade (ética). Estes elementos são fundamentais para o exercício das profissões da 

saúde. Considerações Finais: Com relação aos cursos de Biomedicina e Farmácia, o Júri 

Simulado utilizado como estratégia para orientar a integração entre as disciplinas do período, 

serviu como uma ferramenta eficaz para avaliar os diferentes conteúdos trabalhados com os 

estudantes, de forma integrada. O julgamento simulado mostrou-se uma excelente estratégia 

para envolver todos os estudantes, já que possibilitou, com base nas competências avaliadas, a 

participação, criatividade, interação, construção crítica de conceitos, trabalho em equipe, 

comunicação, liderança, tomada de decisão e exercício de cidadania por todos os estudantes 

do período. A avaliação final da estratégia pedagógica do julgamento simulado feita pelos 

estudantes envolvidos foi positiva, e os objetivos foram alcançados, tendo em vista o 

entusiasmo e envolvimento de todos na tarefa. 

Palavras-chave: Júri Simulado. Estratégia de ensino e aprendizagem. Atividade Integrada. 

 

 

REFERÊNCIAS: 

COTTA, Rosângela Minardi Mitre, et al. Júri Simulado como método ativo de ensino, 

aprendizagem e avaliação. Trabalho completo em anais. IV Congresso de Inovação e 

Tecnologias no Ensino Superior, 2019.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2013. 

VIEIRA, Rodrigo Drumond; MELO, Viviane Florentino de; BERNARDO, José Roberto da 

Rocha. O JÚRI SIMULADO COMO RECURSO DIDÁTICO PARA PROMOVER 

ARGUMENTAÇÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA: O PROBLEMA 

DO "GATO". Ens. Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Horizonte),  Belo Horizonte ,  v. 16, n. 3, p. 

203-226,  Dec.  2014 .   http://dx.doi.org/10.1590/1983-21172014160310. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/1983-21172014160310

