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QUE INTEGRAM ENSINO
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A PERSPECTIVA DE ENSINO NO EDITAL DE AÇÕES
INTEGRADAS












Melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos cursos
de graduação e pós-graduação, envolvendo professores e
alunos
Envolvimento de um ou mais componentes (Art. 35 do
Regulamento da Graduação) de estruturas curriculares de
Cursos de Graduação e/ou Pós-graduação
Ações de ensino que culminem ou decorram de atividades
de pesquisa e/ou extensão
Articulação com o PPC
Integração entre as áreas de conhecimento
Geração de produtos: monografias, dissertações, materiais
didáticos...
Relação com outros setores da sociedade

A ESTRUTURA DO PROJETO (4000 caracteres cada)







Dimensão acadêmica da proposta
Dados gerais do projeto
Cronograma de execução do projeto
Componentes da equipe do projeto
Orçamento
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Dimensão acadêmica da proposta


Ensino



Pesquisa



Extensão

voltar

Dados gerais do projeto

Detalhes do Projeto


Resumo: visão geral da proposta
Justificativa
 Objetivo
 Metodologia
 Resultados Esperados




Introdução/justificativa

Importância da sua proposta
 Contexto em que ela se insere
 Fundamentos teóricos que a orientaram


Detalhes do Projeto: objetivos






o que você pretende
alcançar com o projeto
o Plano de
Desenvolvimento
Institucional – PDI (2010
– 2019)
as dimensões que você
optou para o projeto
(ensino, pesquisa e
extensão)

Objetivos: exemplos


Objetivos de melhoria do ensino da graduação:




Objetivos de Pesquisa:





Planejar e desenvolver propostas que subsidiam a formação inicial e continuada do
pedagogo para o ensino das práticas lingüísticas e da resolução de problemas, o que
também lhes garante uma formação interdisciplinar: Ensino da Língua Portuguesa I e II e o
Ensino de Matemática I e II.

Analisar como as aulas de português podem dispor de leituras de interesse da
matemática e desenvolver conhecimentos recíprocos às disciplinas.
Analisar resultados de abordagens que envolvem a relação entre leitura, escrita e
resolução de problemas para a aprendizagem dos alunos e estabelecimento de um
ambiente de comunicação do conhecimento matemático e linguístico.

Objetivos de Extensão


Promover a participação e realização de mini-curso e oficinas como forma de socializar
as aprendizagens e oportunizar a participação em atividades que permitam o contato
estreito com a comunidade acadêmica de modo geral e com a comunidade externa,
possibilitando a articulação entre a teoria e a prática na formação do professor.

Detalhes do Projeto: metodologia









o que será feito para alcançar
seus objetivos?
como fará?
envolvimento dos participantes
e público-alvo
ações exequíveis, considerando:
tempo, estrutura, objetivos,
recursos...
descrição do processo de
acompanhamento e avaliação,
com a explicitação dos
indicadores e da sistemática de
avaliação.

Exemplos de ações












Estabelecimento do grupo de estudos e planejamento. Será
organizado um grupo de estudo ...
Planejamento e elaboração de atividades estruturadas e
materiais concretos para serem utilizados durante as aulas das
disciplinas de graduação envolvidas e cursos e oficinas a serem
ofertadas a clientela externa da universidade. O trabalho será
realizado com base em atividades que visam dar ênfase ...
Seleção do contexto escolar em que as atividades de pesquisa
serão desenvolvidas. Serão realizadas...
Avaliação das propostas elaboradas pelo grupo serão realizados
...
Estabelecimento de horários de atendimento aos alunos de
graduação matriculados nas disciplinas...
Divulgar resultados e produtos da pesquisa. Circunstanciar os
resultados em ...

Detalhes do Projeto: resultados esperados


O que você espera alcançar
quali
e/ou
quantitativamente com o
desenvolvimento
da
proposta?


Considere: resultados em
termos
de
objetivos
alcançados e de ações
desenvolvidas, de retorno
para
a
comunidade
acadêmica e outros contextos
sociais envolvidos.

Resultados esperados


Criação de um banco de propostas inovadoras que subsidiem a
prática do pedagogo, voltadas principalmente para o ensino da
leitura, da produção de textos e da resolução de problemas, nas
aulas de português e matemática.



Integração entre as disciplinas de Ensino da Língua Portuguesa I e II
e Ensino da Matemática I e II de modo a expandir a articulação e
colaboração entre professores e alunos do curso;



Envolvimento dos bolsistas em atividades de pesquisas que lhes
permitam experienciar metodologias de coleta e análise de dados,
bem como refletir sobre a prática e a realidade escolar, de forma
articulada com a teoria;



Aproximação de professores da Educação Básica das atividades
formativas do Centro de Educação, de modo a impulsionar sua
formação continuada;

+ Resultados esperados


A proposição de novas temáticas de pesquisa na área ...;



Estabelecimento de um grupo de estudos voltados para a articulação entre
diferentes linguagens e suas contribuições para o processo de ensino e
aprendizagem...



Dinamismo nas aulas das disciplinas envolvidas e estabelecimento de
espaços para tirar dúvidas, com vistas a melhoria no rendimento dos
alunos.



Aumento na aceitação das disciplinas ... Aumento no interesse em participar
das atividades de monitoria;



Redução dos trancamentos e abandonos e fim das reprovações.



Estruturação do Laboratório...
voltar

Cronograma de execução do projeto








Atividade e período de
execução
Ter como base a metodologia
e o tempo disponibilizado no
edital
Considerar o período letivo e
de oferta dos componentes
curriculares envolvidos
Considerar eventos sociais e
datas comemorativas
relacionados ao projeto
voltar

Componentes da equipe do projeto
Equipe






Docentes da IES
Docentes externos
Discentes
colaboradores
Servidores técnicoadministrativos



equipe de apoio



cuidados com a comunicação



cuidados com o financeiro

voltar

Detalhes do Projeto




Orçamento


Confirmar tudo que o edital financia e as condições que exige
Projetos que contemplem as três dimensões: até R$ 10.000,00 por
projeto.
Projetos que contemplem duas dimensões: até R$ 5.000,00 por
projeto.

voltar

Anexos
Arquivos
Fotos

Trabalhar em equipe faz a diferença

