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O ambiente do Século XXI é afetado pelo fluxo intenso da mı́dia, da informação e da tecnologia digital. A
inovação cont́ınua na pesquisa e na prática se torna um ponto crucial, tanto para compreender esse fenômeno,
quanto para formular novos arranjos no campo social, poĺıtico, cultural e econômico. Novas lógicas são
configuradas para incorporarem as habilidades do novo milênio, tramitando entre o compartilhamento e a
produção de conteúdo multifacetada. Esse arranjo se reflete nos serviços e funções econômicas, que se
reinventam para coexistirem com práticas tradicionais de trabalho. Os recursos digitais têm se tornado uma
variável de peso nos requisitos exigidos dos profissionais do século XXI, tarefas que derivam desde a manipulação
básica de software e hardware até a produção de conteúdo em uma morfologia sofisticada. Naturalmente, uma
tendência que vem sendo requerida de profissionais denota um maior envolvimento de uma formação que
prepare seus estudantes para os desafios da era digital. Partimos do pressuposto que as demandas por novas
competências e habilidades na era digital promove uma melhoria cont́ınua no desempenho dos alunos,
oferecendo-lhes novas oportunidades de aplicação do conhecimento adquirido ao longo das disciplinas ofertadas.
Além disso, acreditamos que esta prática pedagógica poderá incentivar os alunos na busca de mais informação
sobre os conteúdos teóricos abordados nas disciplinas e, ao mesmo tempo, poderá estimular estes alunos a
estarem mais participativos nas aulas, tornando o ambiente educacional de aprendizagem constante e de
est́ımulo ao desenvolvimento das capacidades técnicas destes alunos para a realidade atual do mercado de
trabalho. Neste sentido, este artigo descreve uma prática de ensino inovadora que visa aplicar os conceitos
teóricos discutidos nas disciplinas a partir de um conjunto de projetos práticos a serem realizados, de forma
concomitante, as aulas teóricas em estudo. Para isso, um projeto piloto foi desenvolvido a partir de uma
colaboração internacional entre uma universidade brasileira e uma universidade portuguesa para aplicar esta
prática inovadora em disciplinas ofertadas em cada uma destas universidades, como forma de testar esta prática
pedagógica em questão. Com esta ação, objetivamos criar uma nova metodologia de ensino que poderá ser
utilizada de forma genérica para todas as disciplinas como forma de, por um lado, promover iniciativas
educacionais inovadoras, bem como a troca de experiências e de boas práticas entre as universidades parceiras; e,
por outro lado, apoiar a formação-prática nos futuros domı́nios de intervenção destes alunos para o mercado de
trabalho frente aos desafios impostos pela transformação 4.0.
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