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FORMULÁRIO DE CADASTRO - AÇÃO DE EXTENSÃO 
MODALIDADE - CURSO 

 

PROCESSO 

____________________ 

Uso exclusivo PROEX 

 
Origem da Proposta: 
[   ] Acarape-CE [ X ] Redenção-CE [   ] São Francisco do Conde - BA 

 
Tipo de Proposta: 

[   ] Novo [   ] Continuidade 

 

Título: FORMAÇÃO DO/A PROFESSOR/A PESQUISADOR/A EM TEMPOS DE PANDEMIA: DA 
NECESSIDADE DE DISTANCIAMENTO À CONSTRUÇÃO DE NOVAS FORMAS DE APROXIMAÇÃO  

Informe o título completo da Ação de Extensão, sem abreviaturas. 
 

Palavras-Chaves: Formação de Professores. Intercâmbio. Pesquisa. 

 
Informe três a cinco palavras-chaves. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

 
1. Modalidade da Ação de Extensão:  

Projeto: Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo 

determinado, que pode ser vinculado a um programa (formal preferencial) ou isolado. 

 
2. Vínculo da Ação 

[  x  ] FLUXO CONTÍNUO                             [    ] TEMÁTICO 

[    ] PIBEAC 
 

  Eixo 1 - Ampla Concorrência   Eixo 2 - Línguas e Comunicação   Eixo 3 - Arte e Cultura 

Marcar o edital ao qual a Ação está vinculada.  
1Caso o projeto seja vinculado ao PIBEAC, informar o eixo. 
 

3. Área (s) de Conhecimento Envolvida (s) 

[   ] Ciências Exatas e da Terra  [   ] Ciências Biológicas  

[   ] Engenharia/Tecnologia  [   ] Ciências da Saúde  

[   ] Ciências Agrárias  [   ] Ciências Sociais 

[ x  ] Ciências Humanas [   ] Linguística, Letras e Artes 

No caso de haver mais de uma, classificar em principal (P) e secundária (S). 



 
 

 
4. Área Temática 

 Área Principal (Selecione apenas uma opção) Áreas Secundárias (Selecione apenas uma opção) 

[    ] Comunicação 
[    ] Cultura 
[    ] Direitos Humanos e Justiça 
[  x  ] Educação 
[    ] Meio Ambiente 
[    ] Saúde 
[    ] Tecnologia e Produção 
[    ] Trabalho 

[    ] Comunicação 
[    ] Cultura 
[    ] Direitos Humanos e Justiça 
[    ] Educação 
[  x  ] Meio Ambiente 
[    ] Saúde 
[    ] Tecnologia e Produção 
[    ] Trabalho 

Todas as ações de extensão devem ser classificadas segundo uma área temática. Quando relacionadas a mais de uma área, propõe-se 
que sejam classificadas em área temática principal e secundária. A classificação por área deve observar o objeto ou assunto que é enfocado 
na ação. Mesmo que não se encontre no conjunto das áreas uma correspondência absoluta com o objeto da ação, a mais aproximada, 
tematicamente, deverá ser a escolhida.  
 

5. Linhas de Extensão 

[    ] Alfabetização, leitura e escrita 
[    ] Educação profissional 
[  x  ] Formação de professores 
[    ] Espaços de ciência 

[    ] Desenvolvimento tecnológico 
[    ] Desenvolvimento de produtos 
[    ] Inovação tecnológica 
[    ] Propriedade intelectual e patente 

[    ] Línguas estrangeiras [    ] Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem 

[    ] Tecnologia da informação [    ] Infância e adolescência 

[    ] Jovens e adultos [    ] Terceira idade 

[    ] Turismo [    ] Temas Específicos/Desenvolvimento Humano 

[    ] Artes cênicas 
[    ] Artes integradas 
[    ] Artes plásticas 
[    ] Artes visuais 
[    ] Mídias-artes 
[    ] Mídias 
[    ] Música 
[    ] Patrimônio cultural, histórico e natural 

[    ] Saúde animal 
[    ] Saúde humana 
[    ] Saúde da família 
[    ] Saúde e proteção no trabalho 
[    ] Endemias e epidemias 
[    ] Fármacos e medicamentos 
[    ] Esporte e lazer 
[    ] Segurança alimentar e nutricional 

[    ] Comunicação estratégica 
[    ] Jornalismo 

[    ] Uso de drogas e dependência química 
[    ] Segurança pública e defesa social 

[    ] Desenvolvimento regional 
[    ] Desenvolvimento urbano 
[    ] Desenvolvimento rural e questão agrária 

[    ] Questões ambientais 
[    ] Recursos hídricos 
[    ] Resíduos sólidos 

[    ] Emprego e renda 
[    ] Empreendedorismo 
[    ] Gestão do trabalho 
[    ] Gestão informacional 
[    ] Gestão institucional 
[    ] Gestão pública 
[    ] Organizações da sociedade civil e movimentos sociais 
e populares 

[    ] Direitos individuais e coletivos 
[    ] Grupos sociais vulneráveis 
[    ] Pessoas com deficiências, incapacidades e 
necessidades especiais 

[    ] Estilismo 

Linhas de Extensão agrupadas por assunto -“Coleção Extensão Universitária”- livro: Organização e Sistematização (págs. 27 e 28). 
Disponível em: http://www.renex.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=20 

 

6. Data de Início e Data de Término da Ação de Extensão 

Início: 27/10/2020 Término: 28/12/2020 
 

7. Município(s) que será(ão) beneficiado(s) com a Ação de Extensão (insira o número de linhas que julgar necessário): 

Redenção, Acarape, Aracoiaba 

 
8. Identificação do(s) Local(is) de Realização da Ação de Extensão (no caso de ação remota, indicar no endereço o meio de 
comunicação que pretende usar) 

Instituição Endereço 



 
 

UNILAB Plataforma Zoom e Whatsapp 

  

  

 
9.  Identificação de Parceria Externa (no caso de ação remota, indicar o meio de comunicação que pretende usar e plataforma 
que deseja usar) 

Nome da Instituição Tipo de Instituição Forma de Inserção 

Universidade da Geórgia (EUA) - UGA PU 
DA - Plataforma Zoom e 
Whatsapp 

Universidade de São Tomé e Príncipe - USTP PU 
DA - Plataforma Zoom e 
Whatsapp 

Universidade Estadual do Ceará - UECE PU 
DA - Plataforma Zoom e 
Whatsapp 

Para o Tipo de Instituição informe se ela é pública (PU), privada (PR) ou do terceiro setor (TS). 
Para a forma de Inserção especifique se: gera demanda (GD); participa na definição de ações (DA); fornece instalações e/ou equipamentos 
(IE); participa do financiamento (FI); e outras formas (OF). 

 
10. Público Alvo 

Tipo de Público Caracterização2 Número previsto3 

Comunidade Externa1 

Jovens santomenses e norte-americanos, de ambos os 
sexos, estudantes de licenciatura da UGA (22) e da USTP 
(22); estudantes do Mestrado em Educação – PPGE UECE 
(3); professores da UGA (2) e da USTP (1). 

50 

Co
mu
nid
ad
e 

Int
ern
a 

Discente 

Estudantes das licenciaturas em Ciências Biológicas e em 
Matemática – ICEN (25); estudantes do mestrado em 
Ensino e Formação Docente – PPGEF UNILAB-IFCE (2). 

27 

Docente Professores de Pesquisa em Educação - ICEN 3 

Técnico-Administrativo - 0 

Terceirizados - 0 

Total de participantes estimados: 80 
1O público alvo são as pessoas diretamente beneficiadas pelas ações, sendo obrigatória a inclusão da Comunidade Externa nas propostas, 
conforme RESOLUÇÃO Nº 7 - CNE/CES, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, Artigo 7º: “São consideradas atividades de extensão as intervenções 
que envolvam diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior (...)”. 
2A caracterização deve contemplar especificações sobre o público-alvo, a exemplo de informações como faixa etária, instituição de origem, 
curso, nacionalidade, município entre outros. 
3O número previsto deve refletir a expectativa em termos quantitativos de alcance das ações numa relação pessoas/município ou 
instituição. 
 

DETALHAMENTO DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 
11. Resumo da Ação (até 1.500 caracteres com espaço) 

Formação do/a professor/a pesquisador/a em tempos de pandemia: da necessidade de 
distanciamento à construção de novas formas de aproximação é um projeto de extensão 
universitária inovadora, que objetiva promover o diálogo, a reflexão e a construção de conhecimentos 
entre estudantes brasileiros, norte-americanos e africanos, mediados por práticas de leitura e 
construção de textos diversos. Desse modo, registra-se a natureza interdisciplinar, interinstitucional 
e internacional da ação, pois, no desenvolvimento do conjunto de atividades será realizado o 
movimento dialógico entre professores e estudantes dos cursos de licenciatura em Matemática e 
Ciências Biológicas da Unilab, acompanhado por estudantes dos Programas de Pós-graduação em 
Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE-UECE) e em Ensino e Formação Docente – PPGEF 
UNILAB-IFCE; e, ainda, a interlocução com professores e estudantes da Universidade da Georgia 
(Estados Unidos) e Universidade de São Tomé e Príncipe (São Tomé e Príncipe). O caminhar 
metodológico proposto para a presente experiência investigativo-formativa tem como base a 
perspectiva dialógica e colaborativa que valoriza os sujeitos do processo como portadores e 
produtores de cultura e de conhecimentos. Esse intercâmbio de experiências poderá contribuir para 



 
 

o desenvolvimento de um trabalho coletivo, gerando conhecimento colaborativo, criação, formação, 
transformação e novos conhecimentos. 

 
12. Introdução (de 1000 até 8.000 caracteres com espaço) 

A formação do professor pesquisador constitui-se uma temática que tem se constituído como 

pauta de desenvolvimento de diferentes estudos ao longo das décadas finais do Séc. XX e décadas 

iniciais do Séc.XXI. Tal interesse decorre de fatores diversos que emergem das transformações vividas 

pela sociedade contemporânea, com especial destaque para o crescente desenvolvimento científico 

e tecnológico, a presença de tecnologias digitais da informação e comunicação (TICs) no cotidiano de 

cada sujeito, a reconfiguração de fronteiras políticas, econômicas e culturais que se constituem como 

marcas da globalização e do neoliberalismo.  

É neste contexto, marcado não só por sua complexidade, mas pelas profundas tensões e 

contradições, que o professor atua e é a partir dele que o seu trabalho vem sendo permanentemente 

desafiado e transformado. É necessário a cada docente compreender criticamente quais são os 

projetos de sociedade em disputa, quais os horizontes para os quais apontam, que tipo de sujeito e 

sociedade a escola está ajudando a construir. Assim, é fundamental que cada educador problematize 

as práticas educativas, questionando o conjunto de elementos políticos e pedagógicos nelas 

presentes e se posicione criticamente sobre a direção dessas ações. Quando age dessa forma, o 

educador passa a se construir como um pesquisador, necessitando, cada vez mais, de elementos que 

o permitam analisar os fenômenos de ensinar e aprender e, a partir destes, construir novos 

conhecimentos.  

A tradição educacional brasileira, assim como dos países africanos de língua oficial portuguesa, 

é fortemente marcada por uma perspectiva bancária de educação (FREIRE, 2003) pautada, em grande 

parte, pela memorização e reprodução, tanto de conhecimentos, quanto das próprias formas como 

se estabelecem as relações sociais entre os sujeitos. Essa perspectiva favorece a manutenção das 

estruturas sociais que se sustentam em relações de dominação ou opressão. Apesar dessa marca 

profunda, existem, ao longo da história, iniciativas de educadores que caminham numa outra direção, 

olhando criticamente para os processos formativos e construindo alternativas políticas, pedagógicas 

e epistemológicas que permitam caminhar numa outra direção, a dialógica, que se pauta no 

compromisso com a superação das relações de dominação, com vistas à humanização e emancipação 

dos sujeitos.  

Com base nessas referências e diante do problema vivido pela humanidade em decorrência 

da Pandemia de Covid-19, as instituições de ensino são desafiadas a pensarem em novas formas de 

organizar o trabalho pedagógico, para que possam dar seguimento às atividades 



 
 

escolares/acadêmicas, através da mediação das TICs. Esse movimento nos desafia, como educadores, 

a pensar não só no “como fazer” o nosso trabalho, mas no “todo fazer”, onde se encontram os 

contextos, os sujeitos e nossos compromissos.  

Diante do exposto, o planejamento da disciplina Pesquisa em Educação nos convidou, como 

docentes, a rever não só as estratégias a serem utilizadas em sala, mas refletir sobre os princípios da 

ação educativa, os compromissos políticos e pedagógicos da Unilab, resultando na compreensão de 

que o modo como esse componente curricular será organizado se constitua como experiência 

concreta de integração entre os sujeitos e de articulação entre teoria e prática, na perspectiva da 

práxis. Além disso, a experiência da disciplina proporcionou a interação com estudantes da graduação 

da Universidade da Geórgia - UGA (EUA), ocorrendo trocas de cartas entre estudantes da UNILAB e 

da UGA e um encontro síncrono por meio da plataforma Zoom. A experiência foi muita bem aceita 

pelos discentes das duas instituições. o diálogo se ampliou e surgiu a proposta de criação de um 

projeto de extensão, envolvendo UNILAB, UGA e Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP). 

Assim, indagamos: como a experiência da aprendizagem da/pela pesquisa pode contribuir 

para a formação do professor pesquisador a partir da interação entre estudantes brasileiros, norte-

americanos e africanos, mediados por práticas de leitura e construção de textos diversos? 

A perspectiva de trabalho pedagógico constituir-se-á, portanto, como uma experiência 

investigativo-formativa que integrará diferentes sujeitos e contextos em torno da reflexão sobre as 

próprias trajetórias de formação e sobre o lugar que a pesquisa vem ocupando nas mesmas, tendo 

um olhar especial para a literatura e as questões relativas ao meio-ambiente. Desse modo, registra-

se a natureza interdisciplinar, interinstitucional e internacional da ação, pois, no desenvolvimento do 

conjunto de atividades será realizado o movimento dialógico entre professores e estudantes dos 

cursos de licenciatura em Matemática e Ciências Biológicas da Unilab, acompanhado por estudantes 

dos Programas de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE-UECE) e 

Ensino e Formação Docente – PPGEF UNILAB-IFCE; e, ainda, a interlocução com professores e 

estudantes da Universidade da Georgia (Estados Unidos) e Universidade de São Tomé e Príncipe (São 

Tomé e Príncipe).  

A relevância deste projeto constitui-se na possibilidade de superação dos desafios postos pelo 

distanciamento social decorrente da Pandemia de Covid-19, mas, sobretudo, pela possibilidade de 

revisão da tradição positivista moderna no contexto da produção das pesquisas em educação e da 

formação do professor, mediante a vivência concreta do ensino com/pela pesquisa, da reflexão sobre 

a prática como um princípio formativo e pela vivência do diálogo como elemento político, pedagógico 

e epistemológico que visa à humanização e à emancipação dos sujeitos. 



 
 

Fundamentar a pertinência do projeto como resposta a um problema ou necessidade de extensão identificada. O texto deve ser objetivo 
e sucinto, baseado em dados, referencias, diagnósticos e indicadores específicos da extensão universitária sobre a questão. Destacar sua 
relevância na perspectiva acadêmica/social e o público a que se destina. Em caso de proposta de continuidade, explicitar o estágio em que 
se encontra o programa/projeto e as ações executadas, argumentar sobre a importância da proposta ter seguimento e a inovação para a 
sequência. 

 
13. Objetivos 

Geral (até 1.000 caracteres com espaço) 
Promover o diálogo, a reflexão e a construção de conhecimentos entre estudantes brasileiros, norte-
americanos e africanos, mediados por práticas de leitura e construção de textos diversos. 
 

Específicos (até 1.500 caracteres com espaço) 

• Analisar os limites e possibilidades da aprendizagem da/pela pesquisa e seus contributos para 

a formação do professor pesquisador; 

• Refletir sobre as interações entre literatura e meio-ambiente a partir do intercâmbio entre 

estudantes brasileiros, norte-americanos e africanos;  

• Desenvolver habilidades de leitura crítica, problematização e análise da realidade em 

produções escritas diversas.  

 
 
 
14. Referencial Teórico de Extensão (de 2.500 até 15.000 caracteres com espaço)  

As primeiras pesquisas incluindo o professor da educação básica nas investigações acadêmicas 

surgem com Stenhouse (1975), na Inglaterra. O autor evidencia em seus estudos a pesquisa-ação 

como a mais viável para o professor da educação básica. Ou seja, a preocupação em formar o 

professor com conhecimento em fazer pesquisa é essencial para que ele articule refletidamente sobre 

sua ação educativa. 

O exercício da reflexão pode ajudar os professores a 

problematizarem, analisarem, criticarem e compreenderem suas práticas, produzindo 
significado e conhecimento que direcionam para o processo de transformação das práticas 
escolares. Todavia, reflexão não é sinônimo de pesquisa e o professor que reflete sobre a sua 
prática pode produzir conhecimento sem, necessariamente, ser um pesquisador. Quando ele 
avança, indo ainda além da reflexão, do ato de debruçar-se outra vez para entender o 
fenômeno, encurta a distância que o separa do trabalho de pesquisar, que apresenta, 
entretanto, outras exigências, entre as quais a análise à luz da teoria. (LÜDKE, 2005, p. 8) 

Podemos inferir que a mediação entre pesquisa e ação reflexiva é a base da epistemologia da 

prática. Conforme orienta Pimenta (1999, p.26) “o profissional não pode constituir seu saber-fazer 

senão a partir de seu fazer. Não é senão sobre essa base que o saber docente, enquanto elaboração 

teórica se constitui”. 

Nas últimas décadas, variados estudos sobre a formação do professor reflexivo são 

direcionados da perspectiva centrada apenas nos aspectos metodológicos para uma abordagem 

sobre as considerações dos contextos escolares. Neste sentido, nos apoiamos na importante 



 
 

articulação entre ensino e pesquisa, compreendendo a pesquisa como  fruto da reflexão sobre prática 

a partir do diálogo com a teoria (SCHÖN, 1992; NÓVOA, 1992; PIMENTA, 2002; GHEDIN, 2005; 

PERRENOUD, 2002; ALARCÃO, 2003; ZEICHNER, 2008). Essas investigações destacam a importância 

de discutir junto ao professor a realidade de seu trabalho, as dificuldades encontradas e oportunizar 

subsídios teóricos e metodológicos para a reconstrução de novas práticas que ressignifiquem sua 

atividade docente. 

 Pimenta et al. (2005, p. 16) destaca que 

As pesquisas em relação à formação inicial têm demonstrado que os cursos de formação, ao 

desenvolverem um currículo formal com conteúdos e atividades de estágios distanciados da 

realidade das escolas, numa perspectiva burocrática e cartorial que não dão conta de captar 

as contradições presentes na prática social de educar, pouco têm contribuído para gestar uma 

nova identidade profissional docente.  

         Urge salientar que, enquanto somos interessados na relação professor pesquisador, 

precisamos compreender como ponto de partida a análise de dois aspectos: o processo de formação 

de professores nas licenciaturas e a concepção de professor reflexivo (SCHON,1990), entendida como 

uma postura e reflexão sobre a prática que deve ser iniciada com a preparação para a docência nos 

cursos de licenciatura. 

Atentos a esse contexto formativo, compreendemos a pesquisa como componente necessário 

e fundamental na formação docente, colaborando na preparação de futuros professores e 

estimulando-os não só a se dedicarem à sua prática, mas, especialmente, enfatizando a necessidade 

de colaborar para uma prática escolar mais efetiva relacionada ao seu contexto de ação (GHEDIN, 

2005). 

Na busca de encontrar formas de trabalhar na graduação numa perspectiva emancipatória, 

valorizando o estudante como pessoa e a diversidade em distintas manifestações, compreendemos 

que: 

  

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no 

corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 

porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço 

e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 29). 

  

O ensino é uma prática social realizada por seres humanos com vistas à formação de outros 

seres humanos. Assim, como dizem Pimenta e Anastasiou (2010), é um fenômeno complexo, que se 



 
 

modifica na e pela ação-relação dos sujeitos que também se modificam durante esse processo 

constante de busca, de construção individual e coletiva mediada por indagações. Com efeito,  

Fala‐se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o que há de 

pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se 

acrescenta à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a 

pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se 

assuma, porque professor, como pesquisador (FREIRE, 1996, p. 29).  

 

O professor na busca constante de formar e formar-se vai construindo a sua identidade 

docente, articulando formação e profissão, assumindo-se como um intelectual crítico reflexivo, que 

parte da análise da sua prática. Assim,  

O ensino só será indissociado da pesquisa quando for construído um novo paradigma de 

ensinar e aprender na universidade. Um ensino que seja realizado com pesquisa, isto é, 

incorporando os processos metodológicos dessa atividade, e tendo a dúvida como referência 

pedagógica. Nesse caso, o aluno deverá ser o ator principal da ação e é nele que deverá 

acontecer o processo indissociável (CUNHA, 1996, p. 32).  

O questionamento constante e a abertura para a participação ativa dos discentes nos 

processos de ensinar e aprender favorecem condições para a superação da perspectiva da 

racionalidade técnica que vem se sobrepondo às dimensões política, ética e estética da profissão e da 

formação docente na atualidade. Nesse sentido, de acordo com as ideias de Cunha (1996), é preciso 

que as práticas pedagógicas na universidade:  

• foquem no conhecimento situado historicamente e compreendido como provisório e 

relativo; 

• favoreçam a capacidade de (re) análise de dados, informações, ideias e argumentos; 

•instiguem a busca constante, valorizando a curiosidade, o questionamento e a incerteza; 

• trabalhem o conhecimento de modo interdisciplinar, interligando o que é próprio do 

conteúdo ao pedagógico; 

• entendam a pesquisa a serviço do ensino e a extensão como ponto de partida e de chegada 

da realidade.  

Dessa feita, o trabalho na universidade assentado na indissociabilidade ensino-pesquisa-

extensão compreende a 

  

Pesquisa como princípio científico e educativo faz parte de todo processo emancipatório, no 

qual se constrói o sujeito histórico autossuficiente, crítico e autocrítico, participante e capaz 

de reagir contra a situação de objeto e de não cultivar o outro como objeto. Pesquisa como 

diálogo é processo cotidiano integrante do ritmo de vida, produto e motivo de interesses 

sociais em confronto, base da aprendizagem que não se restrinja a mera reprodução; Na 

acepção mais simples, pode significar conhecer, saber, informar-se para sobreviver, para 

enfrentar a vida de modo consciente. (DEMO, 2006. p. 42- 43).  



 
 

Por fim, é preciso compreender que  

 

Pesquisar faz parte integrante da vida profissional nos dias de hoje. Pesquisa faz parte 

integrante da vida do aluno de hoje. E por isso mesmo, aprender fazendo pesquisa tornou-se 

uma demanda nas aulas universitárias, substituindo o modelo tradicional de transmissão e 

recepção de informações. Não se trata mais de aprender a replicar as soluções dadas pelos 

professores aos problemas, mas de se preparar para novos desafios, problemas novos que 

exigem novos encaminhamentos e imaginação para soluções criativas. (MASETTO, 2011. p. 

599). 

Que possamos desenvolver práticas de educativas que interliguem ensino-pesquisa-extensão, 

buscando ultrapassar a mera reprodução e contribuir efetivamente para a construção social do 

conhecimento. 

Apresentar, preferencialmente, referencial próprio da extensão universitária. 

 
15. Relação da Ação com a Sociedade (até 2.000 caracteres com espaço) 

Formação do/a professor/a pesquisador/a em tempos de pandemia: da necessidade de 
distanciamento à construção de novas formas de aproximação na sua concepção e práxis encontra 
sentido em sua natureza interdisciplinar, interinstitucional e internacional, pois no desenvolvimento 
do conjunto de atividades será realizado o movimento dialógico entre professores e estudantes dos 
cursos de licenciatura em Matemática e Ciências Biológicas da Unilab, acompanhado por estudantes 
dos Programas de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará (PPGE-UECE) e em 
Ensino e Formação Docente – PPGEF UNILAB-IFCE; e, ainda, a interlocução com professores e 
estudantes da Universidade da Georgia (Estados Unidos) e Universidade de São Tomé e Príncipe (São 
Tomé e Príncipe). 

O projeto surge a partir da experiência de ensino com pesquisa na licenciatura durante o 
Período Letivo Excepcional, revelando a possibilidade de frutíferos diálogos interinstitucionais entre 
a juventude brasileira, norte-americana e africana por meio da extensão universitária inovadora, 
marcada pela promoção de diálogo, reflexão e construção de conhecimentos entre estudantes. 

Nesse sentido, esse projeto de extensão intensificará e ampliará entre diálogo Unilab e 
universidades internacionais por meio de uma ação sistemática de formação. A ciência e o 
conhecimento devem estar referenciados na pertinência social, portanto, a serviço da construção de 
um mundo que valha a pena viver. Assim, o diálogo com outas realidades se constitui num importante 
vetor de atuação e legitimação social do papel da universidade. 

Descrever como se dará o envolvimento da sociedade na ação. 

 
16. Relação da Ação com as Diretrizes da UNILAB e o PPC do Curso (até 2.500 caracteres com espaço) 

A integração internacional como missão institucional, assim como a inserção social como 
fundamento da legitimação social desafia a Unilab a traduzir os princípios consagrados nas suas 
Diretrizes, assim como no seu arcabouço legal-institucional, em pressupostos ou componentes 
curriculares. Nesse sentido, o presente projeto reconhece sua pertinência e relação com as Diretrizes 
da UNILAB, assim como com os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) das Licenciaturas em Ciências 
Biológicas e em Matemática, no âmbito do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN). 

Formação do/a professor/a pesquisador/a em tempos de pandemia: da necessidade de 
distanciamento à construção de novas formas de aproximação, identifica-se diretamente com os 
componentes curriculares dos cursos oferecidos pelo ICEN, cuja missão é a formação docente. Sendo 
assim, o projeto está em harmonia com os objetivos da licenciatura em Matemática, que buscam: “a) 



 
 

Formar docentes críticos, criativos e (...) ; b) Motivar a iniciação à pesquisa e difusão do conhecimento, 
bem como a participação em programas e projetos de Extensão (...); c) Contribuir para a formação de 
um profissional capaz de elaborar e desenvolver projetos de estudo e trabalho, empenhados em 
compartilhar a práxis e produzir coletivamente; d) Qualificar profissionais para contribuir em debates 
interdisciplinares e atuar para além do contexto escolar e em diferentes setores da sociedade; e) 
Formar um profissional do ensino, educador e pesquisador, empenhado em indagar e reconhecer o 
sentido e o significado do trabalho docente, com uma compreensão ampla do fenômeno e da práxis 
educativa; f) Contribuir para a formação de um profissional protagonista do próprio processo 
formativo e em permanente busca pela emancipação humana (...). (UNILAB, 2018, p. 24). 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, por sua vez, aborda a importância da 
internacionalização, pois “A UNILAB busca integrar a cooperação solidária para o desenvolvimento 
em sua estratégia de internacionalização que é considerada uma necessidade, pois lhe permite ser 
ator ativo do desenvolvimento, numa perspectiva em que a relação entre ensino superior, pesquisa, 
cooperação para o desenvolvimento e desenvolvimento das capacidades é cada vez mais cambiante” 
(UNILAB, 2018b, p. 9). 

Alinhado com o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
o projeto em questão, portanto, dialoga com as Diretrizes da UNILAB e os PPC, revelando a 
importância do trabalho com a formação de professores. 

 

17. Metodologia / Atividades da Ação (de 1.500 até 5.000 caracteres com espaço)  

A pesquisa em educação guarda especificidades próprias dessa área do conhecimento e 

emergem a partir de duas importantes referências: a primeira delas é a compreensão da educação 

como uma prática social situada, na qual se fazem presentes elementos históricos, sociais, 

econômicos, políticos, culturais, ideológicos, entre outros, que conferem à mesma o seu papel, 

fundamentalmente contraditório, que é contribuir para a manutenção da cultura historicamente 

construída pela humanidade e ao mesmo tempo para a transformação dos conhecimentos, dos 

sujeitos e da própria realidade. A segunda é a compreensão da Pedagogia, como ciência da Educação, 

que se ocupa da problematização das finalidades presentes nos processos educativos, de modo que 

se desvelem os projetos de sociedade nos quais os mesmos se fundamentam e os compromissos que 

defendem (PIMENTA, 2011).  

A partir dessa compreensão, a metodologia da pesquisa em educação demanda uma leitura 

ampla e crítica da realidade, superando a perspectiva positivista / moderna da construção científica 

sustentada na quantificação, na comprovação empírica e numa pretensa neutralidade, em direção 

uma perspectiva investigativa que abarque a complexidade e a contradição como elementos 

inerentes ao fenômeno educativo, valorizando, desse modo, sujeitos e contextos, visões de mundo, 

crenças, entre outros elementos que toda cada lócus de investigação singular, sem perder de vista 

suas relações com a totalidade (GHEDIN; FRANCO, 2012). 

O caminhar metodológico proposto para a presente experiência investigativo-formativa tem 

como base a perspectiva dialógica e colaborativa que valoriza os sujeitos do processo como 



 
 

portadores e produtores de cultura e de conhecimentos. O movimento que parte do reconhecimento 

dos estudantes e futuros professores como pessoas (NÓVOA, 1995) e como pesquisadores 

(STENHOUSE, 1987) compreende que a leitura crítica e problematizadora das experiências de vida e 

formação configuram-se como referência históricas e socialmente situadas da educação e são capazes 

de anunciar os diferentes elementos políticos, econômicos, culturais, entre outros, que interferem de 

maneira significativa na subjetividade e na construção identitária dos mesmos, aproximando-os ou 

distanciando-os de uma perspectiva crítica de formação.  

Na medida em que retomam suas trajetórias de vida e formação, os sujeitos compreendem a 

importância dos conhecimentos teóricos, que se constituem como lentes que possibilitam tanto a 

identificação e a problematização de inúmeros aspectos presentes realidade, quanto fundamentam a 

construção de novos conhecimentos e estratégias de ação no/com o mundo.  

Diante do exposto, metodologicamente, essa experiência investigativo-formativa apresenta 

uma abordagem qualitativa, tendo em vista a valorização de diferentes sujeitos e contextos; inspira-

se na pesquisa-ação-crítico-colaborativa (PIMENTA, 2005), considerando os seguintes princípios: 

quando se discute a possibilidade de transformação das práticas pessoais e institucionais não nos 

limitamos à escola; a atividade dos pesquisadores não se resume à coleta de os dados, avança da 

escuta sensível à problematização das experiências dos sujeitos; valorização à tomada de consciência 

dos participantes em relação à sua própria trajetória, nas quais estão inseridos conhecimentos, 

princípios, crenças e práticas; compromisso com a ampliação dos conhecimentos dos sujeitos; 

articulação entre objetivos práticos e de conhecimento, que colabore com a transformação da 

realidade; a compreensão de construção colaborativa dos diferentes passos da pesquisa.  

A aproximação com a realidade prevê as seguintes estratégias:  

● Estudo de caráter exploratório, a partir da experiência da disciplina Pesquisa em 

educação trabalhada no Período Letivo Excepcional – PLEx – 2020.3, visando compreender os limites 

e possibilidades da formação dos professores como pesquisadores, articulando revisão de literatura 

e análise dos documentos;  

● Produção colaborativa de meio digital para divulgação dos achados da pesquisa, 

articulando registros fotográficos, produções textuais, materiais produzidos, vídeos, depoimentos de 

professores, relatos autobiográficos, entre outros elementos que articulem a formação do professor 

pesquisador; 

● Rodas de conversa com instituições de ensino superior – Universidade da Georgia 

(Estados Unidos) e Universidade de São Tomé e Príncipe (São Tomé e Príncipe); 

● Leitura e discussão de textos literários com a temática do meio-ambiente; 



 
 

● Construção colaborativa de textos para publicação na revista Fala aí 

(https://roml.franklin.uga.edu/fala-ai-uga-portuguese-programs-magazine) 

Os dados produzidos pelos movimentos investigativos e formativos serão analisados numa 

perspectiva dialética, por compreendermos que a prática e a teoria são categorias filosóficas que se 

apresentam, respectivamente, “[...] na consciência, como uma imagem que representa o fenômeno 

material elaborado” e no “[...] fenômeno material original, captado pela consciência” (TRIVIÑOS, 

2006, pp. 121-122). 

Descrever as estratégias a serem utilizadas na intervenção, as etapas do trabalho a ser desenvolvido, os instrumentos, técnicas previstas 
e registros de sistematização a serem utilizados, justificando e fundamentando a escolha adotada. O enfoque deve basear-se em 
metodologia participativa, envolvendo o público-alvo. Incluir a síntese das atividades que integram o projeto. 

 
18. Atividades do Projeto de Extensão 

ATIVIDADE QUANTIDADE TÍTULO DE CADA UMA DAS ATIVIDADES  

CURSOS 

1 

FORMAÇÃO DO/A PROFESSOR/A PESQUISADOR/A 
EM TEMPOS DE PANDEMIA: DA NECESSIDADE DE 
DISTANCIAMENTO À CONSTRUÇÃO DE NOVAS 
FORMAS DE APROXIMAÇÃO 

  

  

EVENTOS 

  

  

  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

  

  

  
Especificar cada uma das atividades previstas na proposta. 

 
19. Impacto (até 1.500 caracteres com espaço) 

Na população atendida: 

• Diálogo, reflexão e construção de conhecimentos entre estudantes brasileiros, norte-americanos e 

africanos, mediados por práticas de leitura e construção de textos diversos. 

• Reflexão sobre as interações entre literatura e meio-ambiente a partir do intercâmbio entre 
estudantes brasileiros, norte-americanos e africanos;  

• Desenvolvimento de habilidades de leitura crítica, problematização e análise da realidade em 
produções escritas diversas. 

Na formação discente: 

• Ações formativas, de mobilização social e acadêmica, bem como vivências interculturais, por meio do 

intercâmbio de experiência entre estudantes brasileiros, norte-americanos e africanos. 
• Integração entre literatura, meio-ambiente e produção de trabalhos acadêmicos diversos. 

Para a Universidade: 

• Fortalecimento de demandas formativas de natureza interdisciplinar, interinstitucional e 
internacional; 

• Constituição de uma cultura institucional referenciada na tradução intercultural e interpolítica, bem 
como na ecologia de saberes; 

• Fortalecimento da inserção social e da extensão universitária na Unilab e garantia do princípio da 

indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão. 

 
20. Avaliação da Ação – Instrumentos e indicadores (até 1.500 caracteres com espaço) 



 
 

De processo (desenvolvimento das atividades planejadas): 

A equipe executora fará reuniões de planejamento e avaliação das ações, bem como dará voz aos participantes 
para contribuírem não apenas na avaliação, mas no planejamento e desenvolvimento das atividades. 

De resultado (alcance das metas planejadas): 

A equipe considerará a voz dos participantes não como um simples registro para uma análise posterior, mas 
sim com uma tessitura da própria ação, gerando uma reflexão sobre o alcance do planejado. 

De impacto (transformação social): 

A equipe pretende trabalhar com a perspectiva dialógica e colaborativa que valoriza os sujeitos do 
processo como portadores e produtores de cultura e de conhecimentos, o poderá contribuir para o 
desenvolvimento de um trabalho coletivo, gerando conhecimento colaborativo, criação, formação, 
transformação e novos conhecimentos. 

Elencar critérios para o acompanhamento da(s) ação(ões) e análise dos resultados. 

 
21. Resultados Esperados (até 1.000 caracteres com espaço) 

• Promoção de diálogo, reflexão e construção de conhecimentos entre estudantes brasileiros, norte-

americanos e africanos, mediados por práticas de leitura e construção de textos diversos. 

• Análise dos limites e possibilidades da aprendizagem da/pela pesquisa e seus contributos para 
a formação do professor pesquisador; 

• Reflexão sobre as interações entre literatura e meio-ambiente a partir do intercâmbio entre 
estudantes brasileiros, norte-americanos e africanos;  

• Desenvolvimento de habilidades de leitura crítica, problematização e análise da realidade em 
produções escritas diversas. 

 

Face a justificativa apresentada, detalhar os resultados que se espera obter com a realização da ação de extensão. No caso de programa, 
relacionar os objetivos que orientam as ações dos projetos integrantes da proposta e indicar os resultados a serem alcançados. O item 
deve estar em consonância com os objetivos gerais de cada projeto. 

 
22. Produtos Acadêmicos Esperados 

[    ] Livro 
[    ] Anais 
[    ] Capítulo de Livro 
[    ] Artigo 
[    ] Comunicação 
[    ] Manual 
[    ] Jornal 
[  x  ] Revista 

[    ] Relatório técnico 
[    ] Textos completos voltados para 
divulgação restrita 
[    ] Produto audiovisual 
[    ] Programa de Rádio 
[    ] Programa de TV 
[    ] Aplicativo para computador 
[    ] Jogo Educativo 

[    ] Produto artístico inclui partituras, 
arranjos musicais, gravuras, textos 
teatrais, entre outros. 
[    ] Outros - Especificar: 
 

“Coleção Extensão Universitária” - livro: Organização e Sistematização (pág. 44). 
Disponível em: http://www.renex.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=20 
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ORÇAMENTO 
 
24. Formas de Financiamento 

[    ] Financiamento Próprio - sem bolsas [    ] Financiamento Próprio - com bolsas [    ] Financiamento Externo 

  Órgão Financiador:  

 
 

Edital: 

 
 

Para financiamento próprio com ou sem bolsas preencher apenas o edital. Em caso de financiamento externo, preencher órgão financiador, 
edital e anexar o orçamento do projeto de origem. 
 

25. Recursos Empregados na Ação 

 DESCRIÇÃO 
Unidade de 

Medida 
VALOR 

Unitário Total 

1. MATERIAL DE CONSUMO (material de expediente, material educativo esportivo, utensílios e outros) 

    

    
Subtotal:  

2. MATERIAL PERMANENTE (máquinas/equipamentos, mobiliário em geral e outros) 

    

    
Subtotal:  

3. DIÁRIAS E PASSAGENS 

    

    
Subtotal:  

4. OUTRAS DESPESAS 

    

    
Subtotal:  

Custo Total  
Portaria no 448, de 13 de setembro de 2002 – Divulga o detalhamento das naturezas de despesas.  
Decreto no 6.907, de 21 de julho de 2009 – dispões sobre valores de diárias. 
 

  BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS                                                                      
No quadro abaixo, quanto aos Bolsistas e Voluntários, o(a) proponente deve indicar o número de vagas solicitadas, respeitando o máximo 
discriminado no edital vigente. Após especificar o quantitativo de bolsista(s) e voluntário(s), o proponente deverá, para cada vaga pretendida, 
apresentar obrigatoriamente um plano de trabalho distinto (item 31). 

Indicar o Número de Vagas Solicitadas para Bolsistas:  
 

Indicar o Número de Vagas Solicitadas para Voluntários:  
 

Em editais que preveem orçamento na forma de bolsas de extensão, a(s) vaga(s) demandada(s) para bolsista que exceda(m) o número 
contemplado pela proposta, mas que respeite o máximo de indicações designadas no edital, podem ser convertidas em vagas para 
voluntários; a designação de bolsista(s) e voluntário(s) está condicionada obrigatoriamente ao preenchimento desse quadro e sua 
correspondência com o(s) respectivo(s) plano(s) de trabalho do(s) estudante(s).  

 

CRONOGRAMA E ATIVIDADES DO PROJETO 
 
26. Distribuição Cronológica das Atividades da Ação 

Atividades da Ação - Projeto 
MESES/ANO(S) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Leitura de textos literários com a temática 
do meio-ambiente 

x x           



 
 

Discussão dos textos e interação em 
pequenos grupos 

x x           

Produção de textos diversos x x           

Produção de uma edição especial da 
revista Fala aí 

x x           

             

Ajustar a padronização dos meses de acordo com as especificações do edital quanto a sua vigência. 
 
27. Plano de trabalho do estudante (bolsista/voluntário) 
O proponente deverá apresentar um Plano de Trabalho distinto para cada bolsista/voluntário. 
 

Plano de Trabalho 1 - [   ] Bolsista [   ] Voluntário 

Objetivos das atividades do bolsista na ação de extensão 

 

 

Metodologia do Plano de Trabalho 

 
 

Resultados Esperados na Execução do Plano de Trabalho 

 
 

 

Cronograma de Atividades do Estudante 1 MESES/ANO(S) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

 

Plano de Trabalho 2 - [   ] Bolsista [   ] Voluntário 

Objetivos das atividades do bolsista/voluntário na ação de extensão 

 

 

Metodologia do Plano de Trabalho 

 
 

Resultados Esperados na Execução do Plano de Trabalho 

 
 

 

Cronograma de Atividades do Estudante 2 MESES/ANO(S) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

 

Plano de Trabalho 3 - [   ] Bolsista [   ] Voluntário 

Objetivos das atividades do bolsista/voluntário na ação de extensão 



 
 

 

 

Metodologia do Plano de Trabalho 

 
 

Resultados Esperados na Execução do Plano de Trabalho 

 
 

 

Cronograma de Atividades do Estudante 3 MESES/ANO(S) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

 

 
Informações 

Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura 
Campus da Liberdade – Av. da Abolição, n. 3 – Centro – Redenção-CE – CEP: 62.790-000 
E-mail: proex@unilab.edu.br 

 
 

Objetivos – atividade – carga horária - responsável 
• Promover o diálogo, a reflexão e a construção de conhecimentos entre estudantes brasileiros, norte-

americanos e africanos, mediados por práticas de leitura e construção de textos diversos. 

Encontros de interação, leitura e discussão de textos de literatura com a temática do meio-ambiente. 
24h - Responsável: toda a equipe do projeto 
 

• Analisar os limites e possibilidades da aprendizagem da/pela pesquisa e seus contributos para a 

formação do professor pesquisador. 

Momentos coletivos de discussão e avaliação da experiência. 8h - Responsável: toda a equipe do 
projeto 
 

• Refletir sobre as interações entre literatura e meio-ambiente a partir do intercâmbio entre estudantes 

brasileiros, norte-americanos e africanos. 

Encontros coletivos de leitura e discussão. 8h - Responsável: toda a equipe do projeto 
 

• Desenvolver habilidades de leitura crítica, problematização e análise da realidade em produções 

escritas diversas.  

 
Produção de artefatos culturais diversos para publicação na edição especial da revista Fala Aí. 20h - 
Responsável: toda a equipe do projeto. 

 


