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 \section*{Texto com tabela} 

 Do ponto de vista pedagógico, o importante é considerar processos 

colaborativos, menos hierárquicos e menos formatados, que combinam o melhor dos 

percursos individuais com momentos de aprendizagem em grupo [15]. Os métodos de 

ensino-aprendizagem centrados nos alunos, torna-os protagonistas do processo, dando 

forte ênfase nas suas interações colaborativas em grupo e na efetiva participação do 

professor na implementação de estratégias para que eles entendam melhor os materiais 

de estudo, assim como capacitá-los a trabalhar numa sinergia única para resolver 

problemas, atribuições e criação de novos produtos [18].  

 Enfrentar estes desafios na formação de grupos eficientes tem sido crucial para o 

sucesso dos sistemas modernos de trabalho e educação em rede de computadores. A 

formação de grupos tem sido estudada por décadas em diferentes áreas como 

Psicologia, Sociologia e Educação e pode ser feita de diferentes maneiras e 

considerando diferentes abordagens, critérios e características dos indivíduos [17]. 

 Embora esta possa parecer uma tarefa simples, torna-se complexa e importante à 

medida que cresce o número de indivíduos e/ou os critérios definidos para o 

agrupamento [16], [4], [22]. Uma formação sem critérios bem definidos pode gerar 

problemas, tais como a participação desproporcional de indivíduos, desmotivação e 

resistência ao trabalho de grupo [6].  

 

\begin{table}[H] 

 \centering 

 \caption[Legenda curta]{Características do indivíduo Vs. Níveis de construtos 

positivos} 

 \begin{tabular}{cc} 

  \hline 

  \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Faixa de percentil}} & 

\textbf{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}Níveis de autorrelatos \\ do 

indivíduo\end{tabular}} \\ \hline 

  \textless 30\%                        & baixo (B)        \\ 
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  \textgreater{}= 30\% e \textless 40\% & médio baixo (MB) \\ 

  \textgreater{}= 40\% e \textless 60\% & médio (M)        \\ 

  \textgreater{}= 60\% e \textless 70\% & médio alto (MA)  \\ 

  \textgreater{}= 70\%                  & alto (A)         \\ \hline 

 \end{tabular} 

\end{table} 

 \begin{figure}[H] 

 \centering 

 \includegraphics[width=0.7\linewidth]{Grafos} 

 \caption{Grafo especial}Fonte: O autor (2020) \label{fig:grafos} 

\end{figure} 
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