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CORRIGIDO SEGUNDO PARECER DA CART/IH 

  

Docente: Robério Américo do Carmo Souza 
No SIAPE 

1352225 

 GRUPO I: ATIVIDADES DE ENSINO 

 1. ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Código Disciplina (não incluir as disciplinas de 
orientação de monografia) 

Horas 
semanais 

Subtotal 
(x2) 

 CCLH0003  A Construção da Abordagem Histórica  6 

 24 
 CCLH0011  Laboratório de Ensino Fontes e Métodos I  6 
      
      
      

 2. ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E LATO SENSU  

Código Disciplina Horas 
semanais 

Subtotal 
(x2) 

      
        

 

 

 



 3. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO (PIBID, PET, Monitoria e 
Pulsar)                     

Tipo 

* 
Programa Nome do orientando (caso se aplique) Horas 

semanais Subtotal 

 T PULSAR   Davi Jerry Alves de Melo  0,5  1  T  PULSAR  Maria Iully Melo da Silva  0,5 

*T - tutoria; C - coordenação; O - orientação 

 GRUPO II: ATIVIDADES DE PESQUISA 

 4. ORIENTAÇÃO (Monografias) 

Situação 

* 
Nome do Orientando  Horas 

semanais Subtotal 

    

        
    
    

*A - em andamento; C - concluído; D - paralisado; E - cancelado 

 5. ORIENTAÇÃO (Dissertações e Teses) 

Nível 

* 

Tipo 

** 

Situação 

*** 
Nome do orientando e do programa Horas 

semanais Subtotal 

                      

*O - orientador; C - coorientador 

**S - stricto sensu; L - lato sensu 

***A - em andamento; C - concluído; D - paralisado; E - cancelado 

6. ORIENTAÇÃO (Iniciação científica ou tecnológica) 

Tipo 

* 

Situação 

** 
Nome do orientando Horas 

semanais Subtotal 

                  

*IC - iniciação científica; IT - iniciação tecnológica; 



**A - em andamento; C - concluído; D - paralisado; E – cancelado 

 7. PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA 

Tipo 

* 

Data de 
Aprovação Título Horas 

semanais Subtotal 

                  

*CD - coordenador; CL - colaborador 

GRUPO III: ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

8. PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 

Tipo 

* 

Data de 
Aprovação Título Horas 

semanais Subtotal 

 CD  23/08/2021 
 Oficinas de Educação Histórica: capacitação de 
professores para o uso de fontes primárias e novas 
tecnologias para o ensino de história na escola 

 4 
 5 

 CL  08/12/2020  CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR COMUNITÁRIO MACAÉ 
EVARISTO  1 

*CD - coordenador; CL - colaborador 

GRUPO IV: FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, ASSESSORIA E COMISSÕES 

9. ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA SUPERIOR 

Nº da 
Portaria Data Cargo ou função Horas 

semanais Subtotal 

 SGP 
563/20221 

 04/11/2021 
até o presente 

 Coordenador do Curso de Licenciatura em 
História IH/UNILAB 10  10 

 GRUPO V: PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL E INOVAÇÃO 

 10. LIVROS E ARTIGOS PUBLICADOS 

Tipo* Título Pontuação 
   
      

* Li - Livro; A1 - Artigo A1-B1; A2 - Artigo B2-B5 

 11. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 



Tipo* Título Pontuação 

      
      

* EL – Apresentação em Evento local; ER - Apresentação em Evento Regional; EN – 
Apresentação em Evento Nacional; EI – Apresentação em Evento Internacional; PA – 
Palestra; 

 12. PRODUÇÃO CULTURAL 

Descrição Título Pontuação 

      
      

 13. INOVAÇÃO 

Descrição Título Pontuação 

      
      
 CARGA HORÁRIA SEMANAL TOTAL: 40 horas 

 Data: 14/06/2022  

                               _____________________________________________________ 

                                                           Assinatura do Docente 
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   Declaramos para os devidos fins que o Docente ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA, Matrícula SIAPE
de número 1352225, ministrou nesta instituição os seguintes componentes curriculares, em seus respectivos
períodos letivos:
 
2014.3 Nível
INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA - 40 h GRADUAÇÃO
INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA - 40 h GRADUAÇÃO
2015.1 Nível
HISTORIOGRAFIA I - 40 h GRADUAÇÃO
INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA - 40 h GRADUAÇÃO
TÓPICOS EM HISTÓRIA DO BRASIL I - 40 h GRADUAÇÃO
2015.2 Nível
FORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO I - 40 h GRADUAÇÃO
HISTORIOGRAFIA I - 40 h GRADUAÇÃO
2015.3 Nível
A CONSTRUÇÃO DA ABORDAGEM HISTÓRICA - 40 h GRADUAÇÃO
INSERÇÃO À VIDA UNIVERSITÁRIA - 40 h GRADUAÇÃO
2016.2 Nível
A CONSTRUÇÃO DA ABORDAGEM HISTÓRICA - 90 h GRADUAÇÃO
OFICINA DE METODOLOGIA II - 60 h GRADUAÇÃO
2016.4 Nível
HISTORIOGRAFIA II - 40 h GRADUAÇÃO
2017.1 Nível
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 135 h GRADUAÇÃO
2017.2 Nível
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 135 h GRADUAÇÃO
2018.1 Nível
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - 120 h GRADUAÇÃO
OFICINA DE METODOLOGIA I - 60 h GRADUAÇÃO
2018.2 Nível
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 135 h GRADUAÇÃO
OFICINA DE METODOLOGIA I - 60 h GRADUAÇÃO
2019.1 Nível
A CONSTRUÇÃO DA ABORDAGEM HISTÓRICA - 90 h GRADUAÇÃO
OFICINA DE METODOLOGIA I - 60 h GRADUAÇÃO
2019.2 Nível
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 135 h GRADUAÇÃO
2020.1 Nível
A CONSTRUÇÃO DA ABORDAGEM HISTÓRICA - 90 h GRADUAÇÃO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 135 h GRADUAÇÃO
2020.2 Nível
ANTIGUIDADE AFRICANA, MÉDIO-ORIENTAL E MEDITERRÂNEA - 90 h GRADUAÇÃO
2021.1 Nível
A CONSTRUÇÃO DA ABORDAGEM HISTÓRICA - 90 h GRADUAÇÃO
LABORATÓRIO DE ENSINO, FONTES E MÉTODOS I - 90 h GRADUAÇÃO
 
 
 

Redenção, 07 de Março de 2022
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

  

  

PORTARIA PROGRAD Nº 81/2021, de 10 de novembro de 2021-UNILAB

   Nomeação de docentes para atuarem como
Tutores Seniores do Programa Pulsar

O  PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO, EM EXERCÍCIO, DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com a Lei n° 12.289, de 20 de julho de 2010, a Portaria n° 558/2021, de
04 de novembro de 2021, publicada no DOU de 08 de novembro de 2021, do Ministério da Educação;

 

Considerando o Edital Prograd nº 31/2021, de 28 de setembro de 2021;
Considerando o constante dos autos do processo nº 23282.015452/2021-13, resolve: 

 

Art 1º. Nomear os (as) docentes abaixo para atuarem como Tutores Seniores (Instituto de
Humanidades - IH), do Programa Pulsar, objeto do Edital Prograd nº 31/2021.

 

 

Instituto – CE

 

Curso – CE Professores Tutores Seniores

 

Instituto de Humanidades (IH)

 

Bacharelado em Humanidades

 

Marcos Vinicius Santos Dias Coelho

Jon Anderson Machado Cavalcante

Bacharelado em Antropologia Lailson Ferreira da Silva

Licenciatura em Sociologia Igor Monteiro Silva

Licenciatura em História Aline Cristina de Oliveira Abbonízio 



Robério Américo do Carmo Souza

Licenciatura em Pedagogia
Luis Eduardo Torres Bedoya

Joana D´Arc de Sousa Lima

 
Art 2º. Esta Portaria conta seus efeitos, a partir de sua assinatura.

 

Prof. Dr. Luis Carlos Ferreira

Pró-reitor de Graduação, em exercício

 

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS FERREIRA, PRÓ-REITOR(A) DE
GRADUAÇÃO, SUBSTITUTO(A), em 11/11/2021, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0363215 e o
código CRC 70740712.

 

Referência: Processo nº 23282.015452/2021-13 SEI nº 0363215

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO
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Código: PJ211-2021

Título: Oficinas de Educação Histórica: capacitação de professores para o uso de fontes primárias e
novas tecnologias para o ensino de história na escola

Categoria: PROJETO Abrangência: Regional

Ano: 2021 Período: 14/09/2021 a
14/09/2022

Unidade
Proponente: INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS / UNILAB

Unidade
Orçamentária:

Outras
Unidades

Envolvidas:
. COORD. DO CURSO DE LIC. EM HISTORIA / UNILAB

Área Principal: Educação

Nº Bolsas
Solicitadas: 0 Nº Bolsas

Concedidas: 0

Tipo de
Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA Convênio: NÃO

Público Alvo
Interno:

Estudantes dos anos finais do Curso de Licenciatura em
História da UNILAB

Público Alvo
Externo:

Professores da
Educação Básica
das redes
públicas dos
municípios do
Maciço de
Baturité

Público
Estimado
Externo:

120 pessoas
Público

Estimado
Interno:

60 pessoas

Público Real
Atingido: Não informado 

Grupo
Permanente de
Arte e Cultura:

NÃO

Fonte de
Financiamento: FINANCIAMENTO INTERNO (FLUXO CONTÍNUO) Renovação: NÃO

Faz parte de
Programa de

Extensão?
NÃO 

Situação: EM EXECUÇÃO

M�������� R���������

Estado Município Bairro Espaço Realização

Ceará Redenção Centro Secretaria de Educação de Redenção

Ceará Acarape Centro Secretaria de Educação de Acarape

Ceará Guaiúba Centro Secretaria de Educação de Guaiuba

Ceará Barreira Centro Secretaria de Educação de Barreira

Ceará Baturité Centro Secretaria de Educação de Baturité

D������� �� A���

Resumo:
Esta ação de extensão destina-se a contribuir com a formação continuada de professores da Educação Básica,
que trabalham com o ensino de História nas redes municipais dos municípios do entorno da UNILAB e à
complementação da formação de licenciando do Curso de História do IH/UNILAB. Os municípios escolhidos são
aqueles em que, por meio da presença de alunos de professores do Curso de Licenciatura em História da
UNILAB, nas ações das disciplinas de Estágio Supervisionado, verificou-se uma maior carência de atividades de
formação continuada no campo da História. Esta ação é composta por um conjunto de oficinas que discutem as
possibilidades e usos das fontes históricas (escritas e visuais) e de novas tecnologias como material e
ferramentas didáticas para o ensino de História na escola básica. Dessa forma, pretende-se apresentar e
compartilhar com os professores algumas questões ligadas às práticas de ensino que apostam na análise
documental e no emprego de recursos digitais como forma de potencializar o “pensar historicamente” e que
facilitam a familiaridade dos estudantes escolares com formas de representação do passado e fortalecem a
capacidade de raciocínio sobre os processos sociais e as transformações históricas que os condicionam. Seu
objetivo é apresentar ao professores e futuros professores novas possibilidades para preparação e execução de
aulas mais dinâmicas, que potencializem a participação dos estudantes escolares como sujeitos do
conhcimento.

<< Voltar
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Justificativa:
Este projeto nasceu como desdobramento de um outro projeto de extensão, intitulado “Tratamento e
catalogação da coleção particular de Ladeísse Silveira para montagem de arquivo público de pesquisa
documental”, que foi contemplado nos três últimos editais do PIBEAC. Dividido em duas frentes, o projeto tinha
como objetivo montar um arquivo de fontes históricas a partir da coleção particular da memorialista Ladeísse
Silveira e fornecer formação continuada de professores de História da Educação Básica. Em fase final de
execução, o projeto está concluindo a montagem do arquivo que, a partir de janeiro de 2020 será gerido pelo
Núcleo de Documentação Cultural do Instituto de Humanidades (NUDOC/UNILAB). Período compreendido entre
2017 e 2019, foram realizados cursos de oficinas de capacitação que atenderam a um total de 84 professores
da Educação Básica dos municípios de Acarape, Redenção e Baturité. Diante da demanda de outros municípios
pela ação de capacitação de professores e a constatação da carência de ações de formação continuada para
professores de História na região do Maciço de Baturité, feita a partir do mapeamento realizado pela área de
Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em História da UNILAB, tornou-se imperativa a elaboração e
submissão de um novo projeto focado plenamente neste tema. Estudos contemporâneos sobre a formação
inicial do historiador nas licenciaturas indicam que os professores não se sentem seguros quanto a atuação
profissional. Esta situação, por um lado, decorre do distanciamento da realidade escolar vivenciado durante a
formação inicial (cursos de licenciatura) em que, em regra, apenas na fase do estágio a escola era inserida em
seu cotidiano formativo. Por outro, o currículo na academia tende a segmentar e hierarquizar os componentes,
reservando às disciplinas de ensino um lugar menor no percurso formativo dos futuros professores. As lacunas
deste processo tendem a desenvolver entre os professores estratégias pedagógicas que refletem sua
insegurança na formação, se apegando em métodos tradicionais, em que o livro didático assume posição de
destaque. Deste modo a proposta deste projeto se justifica por proporcionar aos professores, por meio da
realização de oficinas de capacitação, realizadas em parceria com as secretarias municipais de educação, o
contato com ferramentas didáticas que orientem o uso de documentação primária e de novas tecnologias em
sala de aula, potencializando suas competências para atuarem como agentes do desenvolvimento da cognição
histórica dos estudantes no Ensino Fundamental. Nascida na Europa, mais especificamente na Universidade de
Cambridge, Grã-Bretanha, no século XIX, a extensão universitária tem sido, desde então, o vetor mais efetivo e
eficiente de realização do compromisso social das instituições de ensino superior, em todo o mundo. (Díaz &
Herrera, 2004, p.9) Configurada como um campo de ações para promoção difusão e prática, extramuros, de
novos saberes e fazeres gestados dentro das universidades, a extensão tem um forte vínculo com educação
continuada em diversos campos do conhecimento. Importa, todavia, destacar que a extensão deve ser
compreendida e praticada numa perspectiva de reciprocidade, em que a universidade não apenas leva
conhecimento à comunidade, mas também aprende com ela, realizando o que podemos chamar de exercício de
interação dialógica, que busca superar o discurso da hegemonia acadêmica, substituindo-o pela ideia de
integração de saberes e fazeres. Para atender as prerrogativas indicadas pela UNESCO para a extensão
universitária, como bem pontuou Serma (2007, p. 30), é imperativo que a extensão universitária seja orientada
no sentido de contribuir para mudança social, tomando a promoção da justiça social como um norteador. Para
Carbonari e Pereira (2007), cabe à extensão tomar para si o desafio de (re)pensar a relação entre ensino e
pesquisa na perspectiva de alcance das necessidades sociais, realizando contribuições para o aprofundamento
da cidadania e para a transformação efetiva da sociedade. O modelo de extensão consiste em prestar auxílio à
sociedade, levando contribuições que visam a melhoria dos cidadãos. O entendimento a respeito da relação
entre extensão e sociedade, é uma visão fundamental que possibilita a qualidade da assistência prestada para
as pessoas. Importa, no entanto, fugir de uma compreensão da extensão universitária como assistencialismo. A
extensão, juntamente com o ensino e a pesquisa, faz parte da tríade que compõe a missão educacional das
instituições de ensino superior. Como o ensino e a pesquisa, a extensão deve ser concebida e praticada como
uma possibilidade real para construção de novos conhecimentos, como esteio para o enriquecimento intelectual
de seus agentes (docentes e discentes) porto que, como bem indica Chacín (2007), ela lhe permite abordar
problemas de forma mais abrangente e eficiente, destacando novas áreas de trabalho e de pesquisa sobre as
quais se debruçar. Para que possamos efetivar essa ideia é preciso que, assim como já ocorre com a pesquisa e
o ensino, a extensão tenha os limites bastante alargados, possibilitando que nela de trabalhe com os diversos
temas, objetivos e metodologias. Todo e qualquer campo do saber acadêmico, todo e qualquer tema de estudo,
pode e deve ser abordado e trabalhado na perspectiva extensionista, bastando, para tanto, que haja uma
demanda social a ser concretamente contemplada. É nesse sentido que a, atuação em prol da formação
continuada de professores da educação básica têm muito a ganhar quando também trabalhada na forma de
ações de extensão, como a que é aqui proposta. Em suas páginas 22, 23 e 24, As Diretrizes da UNILAB,
estabelecem o a importância da universidade contribuir positivamente para o desenvolvimento econômico,
social e cultural da Região Nordeste do Brasil, com foco específico na Microrregião do Maciço de Baturité. Em
sua página 15, o mesmo documento estabelece como uma das prioridades a formação de quadros bem
qualificados para atuarem na educação básica. Ao propor uma ação com foco na formação continuada de
professores de redes municipais de Ensino Fundamental, este projeto estabelece uma relação direta e clara com
estas diretrizes que configuram o espírito da universidade. Nos tópicos denominados “Princípios Curriculares” e
“Perfil Profissional”, o PPC do Curso de Licenciatura em História enfatiza a importância de uma formação que
promova uma efetiva e eficiente integração entre teoria e prática. Este princípio curricular é reforçado pela
existência, como disciplinas obrigatórias do curso de “Laboratório de Ensino, Fontes e Métodos, I, II e III” que
somadas totalizam 240h do total de 3.200h da formação. Ao propiciar aos estudantes do Curso de Licenciatura
em História que atuarão neste projeto uma experiência prática com a organização de um arquivo documental,
bem como, ao abrir (no final do projeto) este arquivo para que estudantes do curso de desenvolvam atividades
práticas sobre o uso de fontes primárias para o ensino de história, dar-se-á valiosa contribuição à efetivação de
um dos fundamentos basilares do curso. Com base no acima exposto, é possível afirmar que este projeto
também se justifica por possuir uma qualificada e intricada relação com as Diretrizes da UNILAB e com o PPC
do Curso de Licenciatura em História.

Fundamentação Teórica:
Ensino, pesquisa e extensão constituem os três pilares básicos de uma universidade e devem receber igualdade
de tratamento por parte das instituições de ensino. As atividades de ensino e pesquisa são as mais conhecidas,
já que ocorrem dentro do ambiente acadêmico, com todos os alunos tendo acesso a elas. Egídio Schmitz nos
ensina que a universidade possui diferentes objetivos, considerados, antes tudo, como metas sociais, dentre os
quais se destacam: a cultura, a pesquisa, o progresso, a atividade de extensão, o ensino e a educação
permanente. Schmitz considera que “deveria a universidade fazer trabalho cultural, transmitindo, criticando e
criando cultura” (SCHMITZ, 1984, p.181), ligando presente e passado, contribuindo para refletir e projetar o
futuro, embasada no respeito aos valores culturais existentes e na responsabilidade de analisar, avaliar e propor
novos e melhores valores. Para atuar adequadamente em qualquer ambiente ou atividade, a universidade
precisa-se conhecê-los e interpretá-los corretamente (SCHMITZ, 1984, p.182), este conhecimento é produzido
através da pesquisa, proporcionando um melhor planejamento das atividades e fornecendo dados para tomadas
de decisões. A universidade precisa, também, desenvolver atividades para que se abram novos campos e novas
oportunidades de atuação e renovação da sociedade, para isso a prática extensionista é fundamental. E por
meio da extensão, afirma Schmitz, que a universidade cumpre seu papel de integração entre o saber acadêmico
e o meio social, potencializando e multiplicando sua contribuição para desenvolvimento educacional, técnico e
cultural da sociedade em que está inserida: “uma das formas mais práticas de cumprir o papel crítico e criativo
na comunidade é a atividade de extensão” (SCHMITZ, 1984, p.182). Por meio da extensão a universidade
fortalece sua presença na comunidade e esta se torna de fato uma parceira da universidade. A extensão pode
ser praticada por meio da pesquisa aplicada, de cursos, encontros, atividades culturais, sociais, assistenciais,
assessorias, participação em empreendimentos comuns e outras formas. Nesta atividade se beneficiam a
universidade e a comunidade, principalmente com a ampliação e o aprofundamento dos valores humanos e na
promoção da cultura. Outra atividade específica da universidade é o ensino, Schmitz (1984) afirma que ela deve
tanto formar educadores, técnicos e profissionais, como atualizar e aperfeiçoar técnicos e profissionais já
formados, ou seja, deverá atuar em diferentes tipos de ensino. “Sob o aspecto da educação permanente pode a
universidade oferecer a seus integrantes, bem como a outras pessoas, inúmeras formas de aperfeiçoamento e
formação pessoal e social” (SCHMITZ, 1984, p. 183). O conceito de extensão universitária que orienta este
projeto remete à ação, uma ação que, na verdade, pressupõe e se baseia em interação. Trata-se, em primeiro
lugar, de uma interação entre os objetivos da universidade – produzir, ensinar e aplicar o conhecimento. A
Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade. (FÓRUM DE PRÓ-
REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2007, p.17). Neste projeto a
formação docente é aqui entendida como uma construção social e histórica, que envolve o processo formativo
universitário, nos cursos de licenciatura, e as experiências que o professor vive em sua prática profissional. Este
entendimento evidencia o quanto a extensão universitária, pensada como interação dialógica, configura-se
como uma forma mais que adequada para ações de formação continuada de docentes da escola básica.
Gamboa e Taffarel (2011, p.30) demonstram a possibilidade de se elaborar, com base em uma relação dialética
entre teoria e prática, projetos que atendam as necessidades de formação profissional, contribuindo para a
ampliação da consciência política e da transformação social. Para tanto, é preciso que se ponha em diálogo
constante e efetivo o aprender e o fazer, a formação recebida, experiência profissional tomada, também, como
tempo-espaço formativo e a realidade social com a qual se está trabalhando. A integração entre estas três
dimensões é certamente melhor cumprida em ações de extensão universitária. Dentro desta lógica é possível
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afirmar que: A relação da universidade com a comunidade se fortalece pela Extensão Universitária, ao
proporcionar diálogo entre as partes e a possibilidade de desenvolver ações sócio-educativas que priorizam a
superação das condições de desigualdade e exclusão ainda existentes. E, na medida em que socializa e
disponibiliza seu conhecimento, tem a oportunidade de exercer e efetivar o compromisso com a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos. (ROCHA 2007 apud SILVA, 2011, p.2). A formação continuada de professores
da rede pública de educação básica é, certamente, uma das melhores formas de cumprir a meta de realiza
ações socioeducativas que contribuam para a superação de condições sociais de desigualdade e exclusão, em
especial quando ocorrem em regiões periféricas do interior do Brasil, onde a infraestrutura educacional é
precária e as oportunidades formativas dos professores é bastante escassa, como é o caso do Maciço de
Baturité, uma das regiões mais carentes do Estado do Ceará. Na medida em que fortalece a relação da
comunidade escolar com a universidade, as ações de extensão voltadas para a formação continuada de
professores cumpre, ainda, um importante tarefa que é ajudar a superar um dos maiores entraves do contexto
educacional brasileiro: as contradições entre a formação inicial do professores, em regra feita distante do
campo de trabalho, e a práxis pedagógica das escolas. Permitir uma maior aproximação entre professores e
estudantes dos cursos de licenciatura do campo escolar, por meio do diálogo com aqueles que nele atuam, bem
chamar a atenção destes para a importância de preservarem um vínculo com a universidade é a motivação
maior das oficinas realizadas, bem como das reflexões que sobre elas trazemos neste projeto. Sobre a
importância do uso de fontes históricas em salas de aulas do ensino de História, importa compreender que as
transformações urbanas e geográficas desencadeiam uma série de consequências não só no concreto da cidade,
mas também, e principalmente, nas ações e costumes de seu povo, que estabelece vínculos fortes com seu
lugar – por vezes de amor, por vezes de ódio. O urbano extrapola a estrutura edificada, é composto pelos
sujeitos sociais, com suas sensibilidades e dinâmicas depositadas em um cotidiano permeado de sabores e
dissabores. Nesse sentido, as intervenções humanas no espaço urbano, por menores e mais ordinárias que
sejam, transformam não só o espaço, mas, também, todos aqueles que neles se inserem. Para Sandra Jatahy
Pessavento, a cidade - e suas mutações geográficas e sociais – é o palco principal da virtude e do vício. É “mãe”
e “monstro”, ao mesmo tempo. Abarca amores e desamores, não como opostos, mas como complementares.
Envolve também personagens múltiplos, com suas múltiplas sensibilidades e percepções do real. A cidade,
mexida e remexida, é reflexo da modernidade e do desenvolvimento capitalista. (PESSAVENTO, 1999: 27). A
cidade visitada, fisicamente, ou pelo discurso histórico – tanto em sala de aula, quanto fora dela – é uma ação
imperativa nos atuais modelos de concepção, escrita e ensino de História. É preciso problematizar a cidade,
(re)vê-la, (re)pensá-la. É preciso percebê-la em seus vícios e virtudes, (re)interpretar seus patrimônios
históricos – que sejam eles físicos quer sejam as pessoas, suas vidas, seus amores, seu desamores. O
patrimônio cultural se confunde com a identidade cultural de um povo, que se faz com a memória individual e
coletiva. No que se diz respeito à memória, esta é: Imprescindível na medida em que esclarece sobre o vínculo
entre a sucessão de gerações e o tempo histórico que as acompanha. Sem isso, a população urbana não tem
condições de compreender a história de sua cidade, como seu espaço urbano foi produzido pelos homens
através dos tempos, nem a origem do processo que a caracterizou. Enfim, sem a memória o cidadão não pode
situar-se na própria cidade, pois se perde o elo afetivo que propicia a relação habitante – cidade,
impossibilitando ao morador de se reconhecer enquanto cidadão de direitos e deveres e sujeito da história.
(BEZERRA, 2001: 13) Falar de cidadania é reconhecer o direito à memória e o dever de sua preservação. A
conservação do patrimônio cultural implica na conservação da memória individual e coletiva, importando na
construção da identidade de um povo. Os elementos urbanos são o referencial histórico de uma sociedade.
Estes possibilitam, aos cidadãos, o reconhecimento enquanto agentes de direitos e principais responsáveis pela
produção e manutenção do acervo cultural de sua comunidade. Quando destruídos estes referenciais, perde-se
a identidade, o cidadão torna-se estrangeiro dentro de seu próprio território. Contribuir para a construção da
cidadania por meio do reconhecimento ad direito à memória e do dever de sua preservação, passa,
necessariamente, por uma educação escolar que valorize a história local e reflexão sobre suas memórias. Nesse
sentido, ter professores capacitados e dedicados ao trabalho com fontes documentais é fundamental. A história
se faz com documentos escritos, sem dúvida, quando eles existem. Mas ela pode ser feita, ela deve ser feita
com tudo o que a engenhosidade do historiador lhe permitir utilizar (FEBVRE, 1989, p. 21) Não se produz
conhecimento histórico sem a referência às fontes históricas, ou seja, sem o manuseio de vestígios ou registros
do passado que possibilitem a construção do olhar do historiador a partir de questões de seu tempo, isto é, a
partir das indagações que o presente permite fazer sobre o documento histórico. Todavia, ensinar História não é
o mesmo que fazer pesquisa histórica, tal como lembra Catelli Júnior (2009, p. 07). Dito de outro modo, os
objetivos do saber histórico escolar diferenciam-se do saber histórico acadêmico: enquanto o pesquisador
direciona seus esforços para elaborar interpretações sobre o passado a partir de fontes históricas, o professor
de História se procura em contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências indispensáveis à
construção de um pensamento histórico. Nesse sentido, aprender História na Educação Básica passa a ser uma
atividade norteada pela busca de respostas a perguntas que versam sobre um momento histórico específico. É
importante que tais indagações mantenham uma relação estreita com as experiências da vida cotidiana dos
alunos, a fim de que os temas abordados na disciplina desempenhem uma função orientadora à atuação dos
discentes na sociedade (RÜSEN, 2010, p. 127). No que diz respeito ao uso de fontes históricas na Educação
Básica, podemos diagnosticar, de acordo com a historiografia sobre o ensino de História, no mínimo, duas
abordagens. A primeira considera o documento escrito como suporte informativo ao texto didático. Confere- se,
então, ao documento um papel secundário, uma vez que a compreensão da fonte se resume a uma mera
ilustração ou complemento do tema abordado. Nota-se, em muitos manuais de História, que os registros
adotam até mesmo um caráter de “prova da realidade” acerca do conteúdo estudado. Essa prática os insere no
corpo da argumentação do texto, concebido como produto de uma espécie de verdade científica a ser
compreendida e memorizada pelos estudantes. Essa metodologia de ensino pressupõe uma atitude meramente
receptiva e passiva do estudante. Concordamos com Schmidt e Cainelli, no momento em que declaram que,
Caudatário da visão historiográfica século XIX, o ensino de História, comumente denominado tradicional ou
positivista tinha (...) a preocupação (...) de transmitir ao aluno um conjunto de fatos que compunham a história
do país, desde sua origem até a atualidade, procurando explicá-los tal como aconteceram (2010, p. 112). As
autoras sugerem que uma prática de ensino que considera o documento como fonte do real para legitimar tanto
o texto didático quanto o discurso do professor perpetua uma perspectiva metodológica centrada no professor,
tendo vista sua habilidade em analisar e explorar o documento com a finalidade de comprovar o que ensina.
Visto por outro ângulo, essa prática de escrita da História apoiava-se na matriz positivista, em que os
historiadores tinham uma grande preocupação com a busca do que “realmente havia acontecido no passado”,
ou seja, com uma suposta “verdade histórica”. Convém ressaltar, no entanto, que as fontes não falam por si
mesmas, pelo contrário, cabe ao historiador interrogá-las, mantendo com elas uma relação crítica. Essa
concepção de História deriva em grande medida das contribuições da escola dos Annales, responsáveis pelo
alargamento da noção de fonte histórica, por demonstrar o caráter interdisciplinar do conhecimento histórico e
principalmente por promover uma renovação na forma como os historiadores concebem o documento histórico.
Em síntese pode-se afirmar que, com os Annales, fortaleceu-se a passagem da história-narrativa para história-
problema. Tão importante quanto o trabalho com fontes é a incorporação à práticas do ensino de história do
bom uso de novas tecnologias para o ensino. Esse campo é abordado nesse projeto a partir do trabalho
desenvolvido pelos pesquisadores Clayton Christensen e Michael B. Horn, que defendem o entendimento de que
o espaço escolar e suas práticas tradicionais podem e devem se somar a espaços virtuais e suas novas
metodologias por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação. A metodologia desenvolvida por
Christensen e Horn estabelece alguns modelos didáticos que propõem formas distintas de organização da sala
de aula, sempre considerando a inserção de recursos digitais em ao menos uma das etapas de estudo. Por ter
uma natureza mista, como na referência do termo híbrido de seu próprio nome, esse método pressupõe
incorporar parte da mobilidade e da possibilidade de comunicação através de dispositivos tecnológicos para
viabilizar o processo de aprendizagem para além do encontro presencial no espaço escolar; isso fica
particularmente evidente em modelos didáticos como o de sala de aula invertida, onde os estudantes podem
travar um primeiro contato com o material expositivo de cada novo tema antes das aulas, seja de casa ou de
um espaço de informática na própria escola, reservando o momento de encontro com o professor para a
realização de atividades e tarefas que permitam o desenvolvimento de ações práticas. Os recursos digitais,
como bem observou Moran, podem oferecer a esta parceria com as práticas do ensino presencial a possibilidade
de propor desafios e atividades que se integrem melhor ao mundo fora da escola, no qual os estudantes a cada
dia convivem mais e melhor com tecnologias digitais. (MORAN, 2015, p. 18).
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Metodologia:
Este projeto está dividido em três fases de execução. A primeira a retomada do contato com as Secretárias de
Educação com que já foram estabelecidas parcerias, para a definição de um calendário de execução das oficinas
a partir do calendário escolar dos municípios. A segunda fase do projeto será dedicada à seleção e elaboração
do material didático que será empregado nas oficinas. A terceira fase será a execução propriamente dita das
oficinas. A formação proposta neste projeto será realizada por meio de um conjunto de cinco oficinas teórico-
práticas, com carga horária de seis horas, cada uma, orientadas para capacitação sobre educação patrimonial,
uso de documentos históricos e de novas tecnologias para o ensino de história na educação básica. Cada oficina
aborda um tema específico. A oficina 1, intitulada “O uso de fontes escritas para o ensino de História”, aborda o
uso de documentos textuais como material para o ensino de história nas séries do Ensino Fundamental, com
foco no seu potencial para aproximar o conteúdo das aulas à trajetória histórica dos estudantes, contribuindo
para motivar maior interesse pela disciplina e uma melhor compreensão dos conteúdos curriculares. A oficina 2,
intitulada “O uso de fontes imagéticas para o ensino de História”, tem o objetivo de capacitar os professores do
Ensino Fundamental para o uso de imagens em sala aula, como forma de dar mais concretude ao ensino de
história, tornando a disciplina mais atraente aos olhos dos estudantes. A oficina 3, intitulada “A cidade como
matéria prima para o ensino de História”, discute as possibilidades de tomarmos a cidade e a vida cotidiana
como material para dinamização do ensino de História no Ensino Fundamental. A oficina 4, intitulada “Educação
histórica e mídias digitais”, discute o uso de mídias digitais como ferramentas para a educação histórica de
jovens em idade de escolarização e a dinamização do processo de ensino e aprendizagem. A oficina 5, intirulada
“Educação histórica e Gamificação”, aborda Limites e possibilidades da elaboração e uso de jogos como
ferramenta didática e formação de consciência histórica de crianças e jovens. As oficinas são realizadas de
modo independente e em formato híbrido, com uso de videoaulas e sessões presenciais, ambas dedicadas à
discussão e ao aprendizado de conceitos básicos para o tema, por meio da leitura de textos e a realização de
exercícios voltados para elaboração e ministração de aulas de História na educação básica. Cada oficina
atenderá a um grupo de até 20 professores em cada execução. Esta limitação é motivada pela necessidade de
dar a cada professor-aluno, especialmente nas atividades práticas, uma atenção específica, de acordo com o
seu desenvolvimento individual. Em função disso, é possível que uma mesma oficina tenha mais de uma edição
num mesmo município.
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Objetivos Gerais: 
O objetivo geral deste projeto é contribuir com a formação continuada de professores do Ensino Fundamental,
que atuam no ensino de História e de estudantes do curso de Licenciatura em História da UNILAB, capacitando-
os para elaboração e execução de aulas mais dinâmicas, atrativas e eficientes, que colaborem para
problematização e integração dos conteúdos escolares com a realidade sóciohistórica dos estudantes para quem
eles lecionam. Esse objetivo geral é complementados pelos seguintes objetivos específicos: Introduzir na
prática docente dos professores do Ensino Fundamental o conceito e a prática da “Aula como Oficina”, na qual
professor e aluno têm participação ativa como sujeitos do conhecimento; Contribuir para que os professores e
futuros professores desenvolvam habilidades relacionadas à pesquisa e interpretação de fontes históricas;
Discutir e fomentar o uso de metodologias do ensino de História que trabalhem com novas tecnologias da
informação e da comunicação (TIC,s) para o ensino de história na Educação Básica.

Resultados Esperados
Ao final da execução do projeto Oficinas de Educação Histórica: capacitação de professores para o uso de fontes
primárias e novas tecnologias para o ensino de história na escola, espera-se atingir os seguintes resultados: a)
Capacitar professores da rede pública e estudantes do Curso de Licenciatura em História da UNILAB para o uso
de documentos como recurso didático para o ensino de história na Educação Básica; b) Capacitar professores
da rede pública e licenciandos em história da UNILAB para o uso de novas tecnologias digitais para o ensino de
história na Educação Básica; c) Contribuir para que os professores de história das redes de Educação Básica da
região do Maciço de Baturité se sintam valorizados e estimulados em sua prática profissional. d) Contribuir para
qualificação e melhoria do ensino de História nas redes municipais de Ensino Fundamental da região do maciço
de Baturité; e) Maior aproximação da UNILAB, especialmente do Curso de Licenciatura em História, das escolas
de Educação Básica da região do Maciço de Baturité;
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Coordenação:
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M������ �� E�����

Nome Categoria Função Unidade Início Fim
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA
ABBONIZIO DOCENTE VICE-

COORDENADOR (A) IH 14/09/2021 14/09/2022

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER DOCENTE CONSULTOR (A) IH 14/09/2021 14/09/2022

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA DOCENTE ORIENTADOR (A) IHL 14/09/2021 14/09/2022

Carga Horária dedicada semanal
coordenador 5

O��������/A���������

Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

1. Pesquisa para seleção de material didático já existente sobre uso de fontes
em sala de aula. Elaboração de material didático próprio.

14/09/2021   a  
14/11/2021 108 h

Participantes Relacionados:
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO - VICE-COORDENADOR (A) 2 h

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER - CONSULTOR (A) 2 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - ORIENTADOR (A) 5 h
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Descrição da Atividade: Período Realização: Carga
Horária:

1. Elaboração de calendário execução das oficinas de fontes 14/11/2021   a  
30/11/2021 8 h

Participantes Relacionados:
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO - VICE-COORDENADOR (A) 1 h

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER - CONSULTOR (A) 1 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - ORIENTADOR (A) 2 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga
Horária:

2. Execução das oficinas sobre uso de fontes 01/12/2021   a  
31/07/2022 192 h

Participantes Relacionados:
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO - VICE-COORDENADOR (A) 2 h

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER - CONSULTOR (A) 2 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - ORIENTADOR (A) 2 h

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga
Horária:

3. Aplicação e tabulação de questionário de avaliação da execução das
oficinas de fontes

31/12/2021   a  
31/08/2022 20 h

Participantes Relacionados:
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO - VICE-COORDENADOR (A) 1 h

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER - CONSULTOR (A) 1 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - ORIENTADOR (A) 1 h

 

Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

1. Elaboração de calendário execução das oficinas de novas tecnologias 14/11/2021   a  
30/11/2021 8 h

Participantes Relacionados:
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO - VICE-COORDENADOR (A) 1 h

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER - CONSULTOR (A) 1 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - ORIENTADOR (A) 2 h

Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

2. Execução das oficinas sobre uso de novas tecnologias 03/01/2022   a  
31/08/2022 192 h

Participantes Relacionados:
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO - VICE-COORDENADOR (A) 1 h

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER - CONSULTOR (A) 1 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - ORIENTADOR (A) 2 h

Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

3. Aplicação e tabulação de questionário de avaliação da execução das
oficinas de usos de tecnologias

01/02/2022   a  
01/09/2022 20 h

Participantes Relacionados:
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO - VICE-COORDENADOR (A) 1 h

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER - CONSULTOR (A) 1 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - ORIENTADOR (A) 1 h

 

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga
Horária:

1. Elaboração de relatório parcial de acompanhamento do projeto 01/03/2022   a  
31/03/2022 20 h

Participantes Relacionados:
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO - VICE-
COORDENADOR (A) 1 h

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER - CONSULTOR (A) 1 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - ORIENTADOR (A) 2 h

 

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga
Horária:

1. Elaboração de relatório final de execução do projeto 01/09/2022   a  
14/09/2022 14 h

Participantes Relacionados:
ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA ABBONIZIO - VICE-
COORDENADOR (A) 2 h

RAFAEL DA CUNHA SCHEFFER - CONSULTOR (A) 2 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - ORIENTADOR (A) 5 h

 

P������������ �� A��� �� E�������

Clique aqui para visualizar os participantes desta ação de extensão
D�������� ��� P����� �� T�������

Nome Vínculo Situação Início Fim
Discentes não informados

A���� V��������� ��(�) PROJETO

Código - Título Tipo
Não há ações vinculadas
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A���� ��� ����� �(�) PROJETO ��� �����

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

O�������� / R��������� E��������

Objetivos Quantitativos Qualitativos
Produção de material didático

Capacitação dos professores das redes municipais e dos estudantes do Curso de
Licenciatura em História da UNILAB para o uso de fontes primárias.

Capacitação dos professores das redes municipais e dos estudantes do Curso de
Licenciatura em História da UNILAB para o uso de novas tecnologias para o
ensino de história.

Elaboração de relatório parcial

Elaboração de relatório final

C���������

Descrição das ativadades desenvolvidas Período
Pesquisa para seleção de material didático já existente sobre uso de fontes
em sala de aula. Elaboração de material didático próprio. 14/09/2021   a   14/11/2021

Elaboração de calendário execução das oficinas de fontes 14/11/2021   a   30/11/2021

Execução das oficinas sobre uso de fontes 01/12/2021   a   31/07/2022

Aplicação e tabulação de questionário de avaliação da execução das oficinas
de fontes 31/12/2021   a   31/08/2022

Elaboração de calendário execução das oficinas de novas tecnologias 14/11/2021   a   30/11/2021

Execução das oficinas sobre uso de novas tecnologias 03/01/2022   a   31/08/2022

Aplicação e tabulação de questionário de avaliação da execução das oficinas
de usos de tecnologias 01/02/2022   a   01/09/2022

Elaboração de relatório parcial de acompanhamento do projeto 01/03/2022   a   31/03/2022

Elaboração de relatório final de execução do projeto 01/09/2022   a   14/09/2022

O�������� D��������

Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
MATERIAL DE CONSUMO

Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kft32 Romitec CX
100 UN R$ 30,00 20.0 R$ 600,00

Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office Ipaper PT
500 FL R$ 40,00 2.0 R$ 80,00

Resma de papel A4 R$ 40,00 4.0 R$ 160,00

Pincel para quadro branco R$ 10,00 10.0 R$ 100,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 36.0 R$ 940,00

 

Total: R$ 940,00

C����������� �� O�������� S���������

Descrição PROEX (Interno) Outros (Externo) Total Rubrica
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00 R$ 940,00 R$ 940,00

Total: R$ 0,00 R$ 940,00 R$ 940,00

O�������� A�������

Descrição PROEX (Interno)
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

Total: R$ 0,00

A�������

Descrição Arquivo

Projeto Oficinas de Educação Histórica

L���� �� F����

Foto Descrição

Não há fotos cadastradas para esta ação

L���� �� D������������ E��������� �� A���������� �� P�������

Autorização Tipo Data/Hora Análise Data da Reunião Autorizado
INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETRAS - NÃO ANALISADO

M��� A���������

Título Tipo Data de
Início

Data de
Términio Local Horário

H�������� �� A���

Data/Hora Situação
14/08/2021 09:16:36 CADASTRO EM ANDAMENTO

14/08/2021 12:40:54 SUBMETIDO

23/08/2021 10:38:11 AGUARDANDO AVALIAÇÃO

23/08/2021 10:47:03 APROVADO SEM RECURSOS

24/08/2021 13:19:52 PROJETO_BASE_COORDENACAO_ACEITOU_EXECUCAO

24/08/2021 13:19:52 EM EXECUÇÃO
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: Visualizar Arquivo : Visualizar Plano de Trabalho : Visualizar Ação Vinculada

DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

D���� G�����

Código: PJ192-2021

Título: CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR COMUNITÁRIO MACAÉ EVARISTO

Categoria: PROJETO Abrangência: Nacional

Ano: 2021 Período:
14/01/2021
a
31/12/2021

Unidade
Proponente: INSTITUTO DE LINGUAGENS E LITERATURAS / UNILAB

Unidade
Orçamentária:

Outras Unidades
Envolvidas:

Área Principal: Educação

Nº Bolsas
Solicitadas: 0 Nº Bolsas

Concedidas: 0

Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA Convênio: NÃO

Público Alvo
Interno: discentes do curso de Letras e licenciaturas Público Alvo

Externo:

alunos de
escolas
públicas
do Maciço
de
Baturité

Público Estimado
Externo: 40 pessoas

Público
Estimado
Interno:

20 pessoas

Público Real
Atingido: 20 pessoas 

Grupo Permanente
de Arte e Cultura: NÃO

Fonte de
Financiamento: FINANCIAMENTO INTERNO (FLUXO CONTÍNUO) Renovação: NÃO

Faz parte de
Programa de

Extensão?
NÃO 

Situação: EM EXECUÇÃO

M�������� R���������

Estado Município Bairro Espaço Realização

Ceará Acarape centro remoto

D������� �� A���

Resumo:
Os cursos pré-vestibulares populares, também chamados comunitários, aparecem no contexto do sistema
educacional no que diz respeito a ampliação das oportunidades de acesso ao ensino superior público. É nesse
contexto que o projeto Cursinho Popular Macaé Evaristo - da UNILAB surge como uma proposta de ampliar o
acesso de jovens do Maciço de Baturité ao ensino superior, oportunizando a revisão de conteúdos abordados no
ENEM, colocando-se como uma via para a promoção da democracia e da cultura, por meio de uma proposta de
formação integral que articula conteúdos acadêmicos básicos com o desenvolvimento do senso crítico e
problematizador. Visando discutir o acesso dos estudantes de escolas públicas de forma democrática e inclusiva
e contribuir para o ingresso desses estudantes à Universidade, apresentamos uma proposta de implantação de
um curso de caráter social elaborando pelos estudantes da UNILAB –o curso pré-vestibular denominado
Cursinho Popular Macaé Evaristo- usando, como ferramenta de ação, seu maior patrimônio: o conhecimento.
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Justificativa:
De acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Síntese de
Indicadores Sociais 2018, apenas 36% dos alunos que completaram o ensino médio na rede pública entraram
em uma faculdade. Esse percentual dobra e chega a 79,2% quando os estudantes vêm de escolas privadas. Em
relação às classes sociais, a diferença é ainda mais notória. Segundo a pesquisa, a maior parte dos estudantes
em faculdades é formada pela parcela da população com um quarto da renda per capita mais alta do país, esses
dados destacam as desigualdades de acesso ao ensino no nível superior. Apesar da existência das universidades
públicas que garantem o acesso a um ensino gratuito e de qualidade a todos os cidadãos, durante o processo
seletivo para o ingresso nesses espaços, muitos alunos são barrados, ficando de fora do sonho de cursar uma
universidade pública. Para se ingressar em um curso universitário, é necessário ser aprovado em um vestibular,
porém muitos egressos do ensino médio público não atingem o nível de aprendizado para se tornarem demanda
qualificada para acesso ao ensino superior. As vagas, nas universidades públicas, são tão concorridas a ponto de
favorecer aqueles candidatos de maior renda familiar que frequentaram colégios (particulares na sua grande
maioria) ou cursos preparatórios de melhor qualidade; mesmo com a política de cotas, muitos estudantes não
são contemplados com uma vaga para o ensino público superior. A facilitação do ingresso de pessoas das
classes sociais menos favorecidas às universidades representa um passo muito importante na democratização
do ensino superior. Visando contribuir para o acesso de estudantes de escolas públicas à Universidade, de modo
que seja possível complementar-lhes a educação deficiente do Ensino Médio de forma a permitir que concorram
nos vestibulares em condições de igualdade com os candidatos das classes mais favorecidas, apresentamos
uma proposta de implantação de um curso de caráter social elaborando pelos estudantes da UNILAB –o curso
pré-vestibular denominado Cursinho Popular Macaé Evaristo- usando, como ferramenta de ação, seu maior
patrimônio: o conhecimento. Os cursos pré-vestibulares populares, também chamados comunitários, aparecem
no contexto do sistema educacional no que diz respeito a ampliação das oportunidades de acesso ao ensino
superior público. É nesse contexto que o projeto Cursinho Popular Macaé Evaristo- da UNILAB surge como uma
proposta de ampliar o acesso de jovens do Maciço de Baturité no ensino superior, oportunizando a revisão de
conteúdos abordados no ENEM. Busca-se facilitar o aprendizado em sala de aula, contribuindo para a melhoria
da qualidade do processo ensino-aprendizagem. O desafio é desenvolver, em um contexto de ensino remoto,
um programa de ensino que explore a curiosidade dos jovens e sustente a sua motivação para aprender cada
vez mais na busca de atingir o objetivo de ingressar em uma Universidade. Devido ao COVID-19 e sua fácil
transmissão, o mundo inteiro precisou assumir medidas de prevenção, sobretudo o isolamento social, desse
modo foi exigido a suspensão de diversas atividades habituais, o que causou grandes impactos na sociedade,
principalmente na área da educação. A crise gerada pela pandemia do coronavírus acentuou as diferenças
econômicas, a desigualdade social, o desemprego e o aumento da pobreza. A educação, uma área que já
apresentava séries desigualdades, também sofreu impactos gerados pela pandemia, a preparação dos
estudantes para concorrer a uma vaga no ensino superior ficou mais difícil e penosa. As aulas remotas em EAD
passaram a ser a única opção desses estudantes, o que tornou-se palco para muitas críticas diante de
dificuldades, tais quais: falta de computadores e de acesso à internet; ausência de um ambiente adequado para
o estudo, em casa; problemas financeiros, que os fazem trabalhar mais, para ajudar a família e instabilidade
emocional. Em uma pesquisa realizada pela Fundação Roberto Marinho, quase 30%, dos 33 mil dos jovens que
responderam ao questionário, pensam em deixar a escola e, entre os que planejam fazer o ENEM, 49% já
pensaram em desistir, cinco em cada 10 tiveram redução na renda familiar, sete em cada 10 participantes da
pesquisa dizem que seu estado emocional piorou, com estresse e ansiedade (https://frm.org.br/solucoes-45/)
Nesse contexto, precisamos nos adequar e procurar novas estratégias para incluir os alunos que mais sofreram
o impacto da pandemia na educação. Por isso é importante elaborar e implementar metas de políticas
educacionais de inclusão para que o acesso ao nível superior público e de qualidade seja, de fato, para todos.
Nesse cenário, surge o projeto Cursinho Popular em Contexto de Pandemia proposto pelos movimentos de Luta
Comunitária e Resistência Popular da Juventude, com intuito de preparar estudantes pré-universitários da rede
pública de ensino para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e alcançar os territórios das
comunidades periféricas e do campo/interior através dos veículos de comunicação em massa, tais como:
internet e rádio comunitária. Considerando a realidade econômica de nosso país enquanto nação em
desenvolvimento, e a grande diferença de distribuição de renda entre ricos e pobres, a sociedade brasileira
acaba, muitas vezes, mobilizando-se para minimizar os efeitos dessa triste situação através de projetos sociais
que contam com o trabalho de voluntários. Nesse cenário, existe disponível, como fonte potencial de
colaboradores, um grande número de universitários capazes de realizar trabalho voluntário. Se as universidades
públicas têm acesso dificultado aos jovens mais carentes pela sua impossibilidade de pagarem cursinhos
preparatórios, nada melhor do que criar alternativas que permitam a eles verem aumentadas suas chances de
entrar nessas escolas e, consequentemente, terem sua inclusão social fortalecida. Nesse sentido, como um
esforço de consolidar a iniciativa de jovens universitários, o curso denominado Cursinho Popular Macaé Evaristo,
visa oferecer um cursinho pré-vestibular de boa qualidade para pessoas de baixa renda da região, com o
objetivo de facilitar o seu acesso às universidades públicas e permitir a melhoria de suas condições de vida
através da formação em nível superior. O nosso curso se baseia em uma proposta interdisciplinar, uma vez que
propicia o agrupamento de diversos ramos dos saberes, os quais atendem as áreas do conhecimentos
demandadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da
Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias), pois os
cursos e oficinas serão ministradas por voluntários estudantes de graduação de diversos cursos. Além disso, as
educadoras e educadores voluntários passarão por um processo de instrução voltada para o uso adequado e
eficiente das mídias digitais, as quais serão nossas ferramentas de comunicação, estas ações serão uma
suplementação na formação dos educadores e educadoras voluntárias, à medida que estarão praticando à
docência, produzindo planos de aulas e aplicando metodologias pedagógicas de acordo com o perfil do público
alvo. Seguindo as premissas do ensino, extensão e pesquisa nosso ´projeto faz uma ponte de ligação que
permite a integração e a interação entre teoria-prática e universidade-comunidade, extremos que possuem
relação intrínseca.
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Fundamentação Teórica:
Ingressar na universidade pública sempre foi uma meta quase inatingível para o estudante menos favorecido,
mesmo com o advento das cotas, as instituições públicas, que em teoria deveriam garantir aos jovens de baixa
renda a possibilidade de cursar o ensino superior gratuitamente, na prática, ainda não oferecem vagas
suficientes para os alunos mais carentes e continuam sendo tomadas por alunos de classe média que pagam
boas escolas para atender ao alto nível de exigência de seus processos seletivos. Dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD), referentes a 2018, mostram que um terço dos brasileiros entre 19 e 24 anos
não havia conseguido concluir o ensino médio em 2018. Aqueles que conseguem finalizar essa etapa, muitas
vezes deixam a escola com grande defasagem de aprendizado. Em um país onde concluir a educação básica
ainda é uma realidade distante para muitos jovens, contribuir para o ingresso em um curso superior, por meio
da educação popular, é uma forma de resistência. Nesse contexto, os cursos pré-vestibulares populares,
também chamados comunitários, surgem como uma forma de contribuir para a ampliação das oportunidades de
acesso não apenas ao ensino superior, mas, também, à valorização da autoestima, reconhecimento identitário e
pertencimento comunitário. Cursinhos Populares: contexto histórico e político De acordo com Castro (2005),
cursinhos Populares são ações políticas de atores engajados em projetos e ações que têm, como eixo, a
transformação social da realidade por meio da preparação e do incentivo às classes populares a ingressarem no
ensino superior gratuito. A principal característica dos cursinhos populares é seu público-alvo: jovens oriundos
de classes populares que encontram no vestibular o maior obstáculo para a continuidade de seus estudos.
Quanto ao funcionamento, há aqueles cursinhos organizados no interior das universidades (muitas vezes como
projetos de extensão universitária), há os que funcionam em bairros periféricos e até alguns casos de cursinhos
mantidos por prefeituras. É bastante comum a relação com outros movimentos sociais, destacadamente o
movimento estudantil, o movimento negro, e, também, as comunidades eclesiais de base (Zago, 2008). Apesar
do termo popular ser incluído nas construções cursinho, vestibular, educação, percebemos uma relação
conflitante entre esses termos. O questionamento que fazemos é como fazer a relação entre um curso que se
propõe a preparar para o exame vestibular e a educação popular residir no próprio caráter desta prova: tendo
seus conteúdos definidos pelas instituições de ensino superior, os quais muitas vezes nem ao menos foram
citados na vida escolar de estudantes da escola pública, ou seja, como propor uma educação crítica neste
contexto? De que maneira é possível apresentar uma proposta de emancipação dos educandos, se muitas vezes
os conteúdos ministrados aparentemente não têm a menor relevância ou referência concreta em suas vidas?
Acreditamos, assim como Freire e Nogueira (2001), que a simples reprodução dos conteúdos exigidos pelo
vestibular, mesmo que para as classes populares, não é por si só educação popular, pois estaríamos apenas
reproduzindo, fora de contexto, os “aulões-espetáculos” dos cursinhos comerciais, estimulando a competição
entre os estudantes para “garantir a sua vaga”. Para além de capacitar tecnicamente para a prova, é preciso
pensar os papéis sociais envolvidos nesse processo que desenvolvam competências que não se limitem à
competência e à competição. O que identifica os cursinhos populares com o proposto por Paulo Freire é a
problematização do próprio conteúdo do vestibular e do caráter excludente da universidade, uma crítica à
“educação bancária”, e a abertura da possibilidade de romper as limitações a partir da apropriação dos novos
conhecimentos. De acordo com Pereira (2007), a educação popular é uma ação pedagógica que acontece a
partir de um posicionamento político de intervenção na realidade dos segmentos excluídos – material e
simbolicamente – pelo sistema hegemônico. Nesse sentido, podemos relacionar o termo popular com o
processo de educação não formal. De acordo com Gohn (2010) a educação não formal também é aquela que se
aprende "no mundo da vida", via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em
espaços e ações coletivos cotidianas, a autora apresenta que o processo de aprendizagem deve ser visto como
um processo de formação humana, de troca. “Em síntese, adota-se neste texto uma perspectiva de
aprendizagem como sendo um processo de formação humana, criativo e de aquisição de saberes e certas
habilidades que não se limitam ao adestramento de procedimentos contidos em normas instrucionais, como em
algumas abordagens simplificadoras na atualidade. “ (GOHN, 2014, p.5) Desse modo, a proposta de um curso
popular procura incidir exatamente nas classes populares, propiciando um espaço alternativo de formação
educacional em que o vestibular aparece como um fim que abre possibilidades que o perpassam em direção ao
entendimento da realidade social em seu devir histórico. Quando o estudante se apropria de um conteúdo antes
sem sentido (ou mesmo inexistente) em sua vida, e contextualiza as relações sociais inerentes a este conteúdo
– especialmente a universidade e seus critérios de acesso, ocorre um processo de conhecimento em que o ser
humano é assumido em seu poder de superar ou romper a limitação, a pobreza e a carência. Defendemos,
assim como Freire e Nogueira (2001), a educação popular como o esforço de mobilização, organização e
capacitação das classes populares; capacitação científica e técnica. Dessa forma, defendemos, nesse projeto, a
educação no seio dos cursinhos populares, tendo a universidade como interlocutora.

Metodologia:
Essa pesquisa irá se desenvolver por meio de uma abordagem qualitativa que, de acordo com Minayo e Sanches
(1993), trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes, representações, opiniões e adequa-se a aprofundar a
complexidade de fatos e processos particulares e específicos a indivíduos e a grupos. Sua utilização é, portanto,
indispensável quando os temas pesquisados demandam um estudo fundamentalmente interpretativo. O tipo de
abordagem qualitativa adotada nesse trabalho é o estudo de caso, cujo objeto é a análise profunda de uma
unidade de estudo. Segundo Godoy (1995), o estudo de caso visa ao exame detalhado de um ambiente, de um
sujeito ou de uma situação em particular. 4.1. PÚBLICO-ALVO Alunos egressos e concludentes do ensino médio
de escolas públicas do Maciço de Baturité, e alunos de graduação dos cursos de licenciaturas da UNILAB. 3.2.
PROCEDIMENTO Considerando os objetivos do presente estudo, a pesquisa será realizada em quatro etapas, a
saber: 1) primeira etapa: seleção dos professores- alunos das licenciaturas da UNILAB que atuarão no curso. 2)
Segunda etapa: durante a segunda etapa do projeto serão organizados os materiais didáticos e o início da
divulgação do curso em redes sociais para a comunidade do Maciço de Baturité. 3) Terceira etapa: para o
desenvolvimento da etapa prática do projeto, serão desenvolvidas propostas de aulas com discussões críticas e
reflexivas do ENEM em plataformas virtuais: Google Sala de Aula, redes sociais, blogs, rádio comunitária. 4)
Quarta etapa: avaliação e divulgação dos resultados da pesquisa e apresentação do material para a comunidade
acadêmica com o objetivo de promover o debate sobre a democratização do ensino público superior

Referências:
BACCHETTO, J. Cursinhos Pré-Vestibulares Alternativos no Município de São Paulo (1991- 2001): A luta pela
igualdade no acesso ao ensino superior. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação da USP. 2003.
CASTRO, C. A. Cursinhos alternativos e populares: movimentos territoriais de luta pelo acesso ao ensino público
superior no Brasil. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Unesp Presidente Prudente/SP.
Presidente Prudente, 2005. CASTRO, C. A. CASTRO, C. A. Movimento de cursinhos populares: um movimento
territorial? In: VII Coloquio Internacional de Geocrítica Santiago de Chile, 24-27 de maio de 2005. Pontificia
Universidad Católica de Chile. FREIRE, P; NOGUEIRA, A. Que fazer: teoria e prática em educação popular.
Petrópolis: Vozes, 2001. MENDES, F. L. S. A pedagogia intuitiva: relato de uma experiência na rede EDUCAFRO.
In: CARVALHO, J. C.; ALVIM FILHO, H.; COSTA, R. P. (orgs.) Cursos pré-vestibulares comunitários: espaços de
mediações pedagógicas. Rio de Janeiro: Editora da PUC-Rio, 2005. PATTO, M. H. S. A produção do fracasso
escolar. São Paulo: T. A. Queiroz, 1991. PEREIRA, T. I. Pré-vestibulares populares em Porto Alegre: na fronteira
entre o público e o privado. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação da UFRGS. 2007. SANTOS, R. E.
Pré-vestibulares populares: dilemas políticos e desafios pedagógicos. In: CARVALHO, J. C.; ALVIM FILHO, H.;
COSTA, R. P. (orgs.) Cursos pré-vestibulares comunitários: espaços de mediações pedagógicas. Rio de Janeiro:
Editora da PUC-Rio, 2005. SILVA FILHO, P. Cursos Pré-Vestibulares Populares em Salvador: Experiências
educativas em movimentos sociais. Revista da FACED n. 8, p. 109-126. 2004. ZAGO, N. Cursos Pré-vestibulares
populares: limites e perspectivas. Perspectiva, Florianópolis, v. 26, n. 1, p. 149-174. Jan./jun. 2008.

Objetivos Gerais: 
promover a inclusão social de alunos das camadas populares nas universidades públicas, estimulando a
educação como um todo, incentivando-a e divulgando-a como fator essencial para a solução dos problemas
sociais; Os objetivos específicos que nortearão o desenvolvimento desse projeto serão: • oferecer, a partir da
criação de um cursinho pré-universitário, condições de acesso à universidade a aqueles que não possuem
condições financeiras de se prepararem para tal; • desenvolver aulas interativas com o objetivo de desenvolver
uma consciência crítica e, paralelamente, aumentar o conhecimento dos alunos beneficiados pelo projeto para
fins de obtenção de êxito no ENEM. • contribuir para a formação de universitários mais consciente dos
problemas sociais que assolam o país ao terem a oportunidade de atuarem, diretamente, em uma realidade
social que envolve o ensino e a aprendizagem de alunos oriundos de comunidades carentes do Maciço de
Baturité • fornecer a estudantes universitários das licenciaturas da UNILAB- CE vivências que os tornem
capazes de intervir positivamente nessa sociedade, tornando-os mais do que profissionais tecnicamente bem
formados: cidadãos críticos e conscientes.
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Resultados Esperados
Além de propiciar aos alunos, futuros docentes, a uma experiência de uma prática de aulas que promovam o
intercâmbio de diversidades culturais, científico e educacional, espera-se: oferecer, a partir da criação de um
cursinho pré-universitário, condições de acesso à universidade a aqueles que não possuem condições
financeiras de se prepararem para tal; desenvolver aulas interativas com o objetivo de desenvolver uma
consciência crítica e, paralelamente, aumentar o conhecimento dos alunos beneficiados pelo projeto para fins de
obtenção de êxito no ENEM; contribuir para a formação de universitários mais consciente dos problemas sociais
que assolam o país ao terem a oportunidade de atuarem, diretamente, em uma realidade social que envolve o
ensino e a aprendizagem de alunos oriundos de comunidades carentes do Maciço de Baturité e fornecer a
estudantes universitários das licenciaturas da UNILAB- CE vivências que os tornem capazes de intervir
positivamente nessa sociedade, tornando-os mais do que profissionais tecnicamente bem formados: cidadãos
críticos e conscientes.

C������

Coordenação:
JULIANA GEÓRGIA
GONÇALVES DE
ARAÚJO

E-
mail: jgeorgia.araujo@gmail.com Telefone:

M������ �� E�����

Nome Categoria Função Unidade Início Fim

LIVIA PAULIA DIAS RIBEIRO DOCENTE VICE-
COORDENADOR (A) ICEN 22/06/2021 31/12/2021

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA DOCENTE COLABORADOR (A) IHL 02/08/2021 31/12/2021

MARCELO DARIO DOS SANTOS AMARAL DOCENTE COLABORADOR (A) ICEN 02/08/2021 31/12/2021

RICARDO CESAR CARVALHO
NASCIMENTO DOCENTE COLABORADOR (A) COAC 02/08/2021 31/12/2021

CAROLINA MARIA COSTA BERNARDO DOCENTE COLABORADOR (A) IH 02/08/2021 31/12/2021

JULIANA GEÓRGIA GONÇALVES DE
ARAÚJO DOCENTE ORIENTADOR (A) ILL 14/01/2021 31/12/2021

MARIA DAS GRAÇAS VIANA LIMA DISCENTE COLABORADOR (A) ILL 14/01/2021 31/12/2021

SAMYRLA CAVALCANTE TORRES DISCENTE COLABORADOR (A) ILL 14/01/2021 31/12/2021

RAQUEL DE FÁTIMA GOMES BRAGA DISCENTE COLABORADOR (A) ILL 14/01/2021 31/12/2021

MARIA SAMARA FERNANDES DA SILVA DISCENTE Colaborador ( a ) IH 14/01/2021 31/12/2021

MARIA BRUNA LOPES DA SILVA DISCENTE Colaborador ( a ) IH 14/01/2021 31/12/2021

ANA VALDELICE MOURA DE ABREU DISCENTE Colaborador ( a ) IH 14/01/2021 31/12/2021

BRUNA CLEZIA DOS SANTOS SILVA DISCENTE Colaborador ( a ) ILL 14/01/2021 31/12/2021

KÉLVIN CAVALCANTE DE LIMA DISCENTE Colaborador ( a ) IH 14/01/2021 31/12/2021

Carga Horária dedicada semanal
coordenador 4

O��������/A���������

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga
Horária:

1. Coordenar a produção de materiais didáticos, orientar o
planejamento das aulas

14/01/2021   a  
31/12/2021 96 h

Participantes Relacionados:
CAROLINA MARIA COSTA BERNARDO - COLABORADOR (A) 2 h

MARCELO DARIO DOS SANTOS AMARAL - COLABORADOR (A) 2 h

RICARDO CESAR CARVALHO NASCIMENTO - COLABORADOR (A) 2 h

ROBÉRIO AMÉRICO DO CARMO SOUZA - COLABORADOR (A) 2 h

 

Descrição da Atividade: Período
Realização:

Carga
Horária:

1. Participação de reuniões, cursos de formação, atividades de
planejamento, divulgação e secretaria

14/01/2021   a  
31/12/2021 576 h

Participantes Relacionados:
MARIA DAS GRAÇAS VIANA LIMA - COLABORADOR (A) 12 h

ALESSANDRA FONSÊCA PEREIRA - COLABORADOR (A) 12 h

ANA VALDELICE MOURA DE ABREU - Colaborador ( a ) 12 h

BRUNA CLEZIA DOS SANTOS SILVA - Colaborador ( a ) 12 h

KÉLVIN CAVALCANTE DE LIMA - Colaborador ( a ) 12 h

MARIA BRUNA LOPES DA SILVA - Colaborador ( a ) 12 h

MARIA SAMARA FERNANDES DA SILVA - Colaborador ( a ) 12 h

RAQUEL DE FÁTIMA GOMES BRAGA - COLABORADOR (A) 12 h

SAMYRLA CAVALCANTE TORRES - COLABORADOR (A) 12 h

 

Descrição da Atividade: Período Realização: Carga
Horária:

1. Reuniões de planejamento, cadastro de alunos, coordenação
geral do projeto

14/01/2021   a  
31/12/2021 300 h

Participantes Relacionados:
JULIANA GEÓRGIA GONÇALVES DE ARAÚJO - ORIENTADOR (A) 5 h

ALESSANDRA FONSÊCA PEREIRA - Colaborador ( a ) 12 h

LIVIA PAULIA DIAS RIBEIRO - VICE-COORDENADOR (A) 2 h

 

P������������ �� A��� �� E�������

Clique aqui para visualizar os participantes desta ação de extensão
D�������� ��� P����� �� T�������

Nome Vínculo Situação Início Fim
Discentes não informados

A���� V��������� ��(�) PROJETO

Código - Título Tipo
Não há ações vinculadas

A���� ��� ����� �(�) PROJETO ��� �����

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão
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O�������� / R��������� E��������

Objetivos Quantitativos Qualitativos
Coordenar as equipes pedagógicas

Realização das atividades previstas para o projeto

Realizar atividades de planejamento e organização do projeto

C���������

Descrição das ativadades desenvolvidas Período
Coordenar a produção de materiais didáticos, orientar o planejamento das
aulas 14/01/2021   a   31/12/2021

Participação de reuniões, cursos de formação, atividades de planejamento,
divulgação e secretaria 14/01/2021   a   31/12/2021

Reuniões de planejamento, cadastro de alunos, coordenação geral do projeto 14/01/2021   a   31/12/2021

O�������� D��������

Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE

Computadores R$ 3.000,00 1.0 R$ 3.000,00

SUB-TOTAL (EQUIP. MATERIAL PERMANENTE) 1.0 R$ 3.000,00

 

MATERIAL DE CONSUMO
Impressora, papel R$ 1.000,00 1.0 R$ 1.000,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 1.0 R$ 1.000,00

 

Total: R$ 4.000,00

C����������� �� O�������� S���������

Descrição PROEX (Interno) Outros (Externo) Total Rubrica
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Total: R$ 0,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

O�������� A�������

Descrição PROEX (Interno)
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

EQUIP. MATERIAL PERMANENTE R$ 0,00

Total: R$ 0,00

A�������

Descrição Arquivo

Formulário de cadastro

L���� �� F����

Foto Descrição

Não há fotos cadastradas para esta ação

L���� �� D������������ E��������� �� A���������� �� P�������

Autorização Tipo Data/Hora
Análise

Data da
Reunião Autorizado

INSTITUTO DE LINGUAGENS E
LITERATURAS

AD-
REFERENDUM

08/10/2020
15:38:17 - SIM

M��� A���������

Título Tipo Data de
Início

Data de
Términio Local Horário

H�������� �� A���

Data/Hora Situação
09/08/2020 23:55:45 CADASTRO EM ANDAMENTO

19/08/2020 22:28:41 SUBMETIDO

28/09/2020 17:28:21 AGUARDANDO AVALIAÇÃO

08/10/2020 15:38:18 SUBMETIDA

26/11/2020 21:12:51 AGUARDANDO AVALIAÇÃO

08/12/2020 16:05:27 APROVADO SEM RECURSOS

28/01/2021 13:00:50 PROJETO_BASE_COORDENACAO_ACEITOU_EXECUCAO

28/01/2021 13:00:50 EM EXECUÇÃO
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  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

  

  

PORTARIA SGP/UNILAB Nº 563, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021

   

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535,
de 10/05/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as
competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 183 de
07/08/2018, no uso das atribuições a ele conferidas,

Considerando o que consta no Processo 23282.008990/2021-43,  resolve:

 

Art. 1º  Designar o servidor ROBERIO AMERICO DO CARMO SOUZA, matrícula SIAPE nº
1352225, para a função de Coordenador do Curso de Licenciatura em História, código FCC, vinculado ao
Ins�tuto de Humanidades, no biênio 2021-2023, conforme Edital IH nº 11/2021.

 

Art.2º Esta portaria entra em vigor a par�r de sua publicação.

 

 

 
ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO

Superintendente de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 08/11/2021, às 15:24, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0359955 e
o código CRC 053C37D0.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0



