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O papel do professor já é reconhecido internacionalmente como um dos mais relevantes no funcionamento
e na qualidade dos sistemas educativos. São cada vez mais abundantes as referências e estudos que
embasam a reflexão sobre o papel e o desenvolvimento dos professores em todo o mundo.
Tradicionalmente, verificou-se que toda a vida de trabalho de um professor passa, pelo menos, por três
fases: formação inicial, inserção profissional e formação contínua. Os professores estão na mira de
numerosas políticas regionais, nacionais e internacionais, e sua formação inicial constitui a primeira etapa
sobre o que se sustenta seu futuro desenvolvimento profissional. Em outras palavras, esta fase é a que
orienta o conjunto das políticas da profissão docente, uma vez que as etapas posteriores devem se
constituir de forma coerente à primeira. Assim, a formação inicial de professores deve ser reorientada e
repensada para que no futuro esses docentes gerem mais e melhores experiências escolares. Isto, por sua
vez, supõe assumir uma série de intervenções em outros importantes elementos do sistema educativo, tais
como as práticas pedagógicas e o currículo, bem como na própria sociedade em geral, uma vez que ela
produz novos e significativos desafios que devem ser respondidos a partir da formação de professores. Isto
exige que o futuro professor tenha consciência de que sua formação inicial é essencial para a construção
do conhecimento pedagógico e para sua aplicação na prática educativa. Por sua vez, essas mudanças
sociais e educacionais enfatizam a necessidade de que o professor domine os conteúdos, as estratégias e
as metodologias, visando melhorar seus conhecimentos e suas ações educacionais. Deve-se, portanto,
entender que a formação inicial é um ponto de partida que antecede a uma formação permanente, para
enfrentar os desafios do ensino e aprendizagem na sociedade atual. Na UFU, responsável diretamente pela
formação inicial de estudantes de 22 cursos de licenciatura presenciais e 3 a distância, registra que os
últimos 11 anos tem sido marcados por crescentes e importantes mudanças na construção de nossas
relações com as escolas parceiras para a formação de professores, provocadas pelos Programas de
Formação Docente PIBID e RP. Esses programas nos possibilitam uma aproximação e permanência dos
licenciados nos espaços escolares e não escolares, permitindo um maior envolvimento da Universidade
com outras instituições de ensino trazendo benefícios para toda comunidade acadêmica. Articulados com
os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura e aos estágios obrigatórios supervisionados, o
Programa RP imerge os alunos das licenciaturas na realidade escolar por meio de atividades pedagógicas e
educativas elaboradas e desenvolvidas em parceria com os professores preceptores da educação básica. A
trajetória do Programa da RP na UFU, no período de ago/2018 à jan/2020, contribuiu com a formação de
aproximadamente 300 residentes, possibilitando a consolidação das competências e habilidades propostas
no curso, na compreensão e na unidade da teoria e prática em situações concretas vivenciadas na escola
campo. Percebe-se por meio dos constantes acompanhamentos, relatos das preceptoras e residentes, que
esse programa constitui um espaço para a formação dos saberes escolares e docentes, sendo que o que
adquire destaque nesse processo formativo são experiências que os residentes podem vivenciar no
cotidiano da escola, estando em contato com as práticas de ensino, com todas as dificuldades e dilemas
pertinentes à ação docente. O início da profissionalização docente se articula diretamente a este programa
que possibilita ao residentes o contato e/ou choque com a realidade escolar, a descoberta de se perceber
professor, os limites da profissão e a negociação com os outros que fazem parte do contexto escolar, seja o
outro colega envolvido no programa, seja com preceptores, com coordenadores e até mesmo com demais
sujeitos que constituem a escola. O desenvolvimento das diferentes ações elencadas pelo Programa de RP
oportuniza a todos os participantes uma ressignificação de ideias e teorias que muitas vezes carregamos
em nosso íntimo, como fruto das relações sociais que estabelecemos ao longo de nossas vidas. Teorias
essas, nem sempre problematizadas por um pensamento crítico e reflexivo, mas, na maioria das vezes,
moldadas por simples repetição de padrões observados. O trabalho coletivo proporcionado pelo programa
RP nos conduz a investimentos e estratégias para a superação de questões relacionadas aos desafios
apresentados pela diversidade de maneiras de se ensinar e aprender. Neste contexto exposto, a UFU
apresenta sua proposta institucional de modo a continuarmos com nossas ações em prol de uma formação
de professores de qualidade, concatenada com a realidade do contexto escolar atual e a luz do EDITAL
CAPES Nº 1/2020.
Objetivos gerais e específicos.
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Para alcançarmos uma formação inicial e contínua mais dinâmica e vivenciada, mais inclusiva e
interdisciplinar a RP da UFU apresenta como objetivo geral viabilizar a articulação entre a teoria e prática
nos cursos de licenciatura e o fortalecimento da formação do futuro professor que ao concluir sua
formação em determinada área da licenciatura, atuará na educação básica brasileira por meio do
estabelecimento de metas norteadoras de ações decorrentes da parceria entre a Educação Superior (UFU)
e as redes públicas da Educação Básica, embasadas nos documentos oficiais (BNCC). OBJETIVOS
ESPECÍFICOS • Criar condições para a vivência de situações concretas e diversificadas, relacionadas à
profissão docente, por meio do planejamento coletivo da escola e da capacidade de lidar adequadamente
com os relacionamentos intra e interpessoais primando o trabalho colaborativo e em equipe. • Criar
condições de implantação do Programa de Residência Pedagógica nas escolas da rede pública por meio de
diálogos com professores, preceptores, diretores e gestores de ensino, estimulando o protagonismo das
redes de ensino na formação de professores. • Proporcionar ao residente o contato com a profissão
docente por meio da vivência de situações concretas e diversificadas em seus diferentes componentes
curriculares, à luz da articulação entre a teoria e a prática pedagógica. • Viabilizar o desenvolvimento da
reflexão sobre o exercício profissional e seu papel social, aprofundando os referenciais teórico-
metodológicos da educação e envolvendo as áreas que compõem o currículo da Educação Básica. •
Promover discussões e reflexões científicas entre as propostas curriculares pedagógicas dos diversos
cursos de Licenciaturas da UFU em conformidade com as orientações da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores (BNC – Formação) na percepção
dos impactos da residência pedagógica para a formação inicial do docente. • Ampliar a reflexão sobre a
formação docente, a Residência Pedagógica e o estágio supervisionado obrigatório no sentido de colaborar
no processo de constituição da própria profissão, valorizando a carreira docente. • Aperfeiçoar a qualidade
da formação inicial dos residentes licenciandos da Universidade Federal de Uberlândia, promovendo a
integração entre a IES e a rede pública de educação básica, exercitando de forma ativa a relação entre
teoria e prática docente.
Descrição das ações para a institucionalização e valorização da Formação de professores na
IES.
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Na UFU, o Programa de Iniciação à Docência se integra ao Projeto Institucional de Formação e
Desenvolvimento do Profissional da Educação (RESOLUÇÃO SEI Nº 32/2017, DO CONSELHO
UNIVERSITÁRIO) ao Núcleo III, cuja proposta busca a promoção de estudos integradores para
enriquecimento curricular com a participação dos graduandos em: I - Seminários e estudos curriculares, em
projetos de iniciação cientifica, iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre
outros, definidos no projeto institucional da educação superior e diretamente orientados pelo corpo
docente da mesma instituição. II - Atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições
educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo educacional, assegurando
aprofundamento e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos. A
Universidade ao propiciar ações coletivas envolvendo os docentes universitários, os dicentes das diversas
licenciaturas, professores da educação básica e os diversos atores que atuam nas escolas-campo, contribui
com a melhoria da formação profissional docente, ampliando as possibilidades de melhores resultados
educacionais. Em um contexto mais amplo, o Conselho de Graduação da UFU, considera a importância de
garantir o envolvimento das divisões que compõem a Diretoria de Ensino (DIREN) e seu espaço de
assessoramento, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, para reflexão, debate e análise das políticas de
formação dos profissionais da educação. Nesse sentido, a Divisão de Licenciatura é um dos setores que
compõem a Diretoria de Ensino, que possui diversos programas, ações, planos e projetos especificamente
voltados para os cursos de licenciaturas, tais quais: Fórum de Licenciaturas; Centro de Apoio Pedagógico
aos Programas e Projetos de Formação Docente (CEAFOR); Programa de Apoio a Laboratórios
Interdisciplinares de Formação de Educadores (LIFE); Programa de Consolidação de Licenciaturas
(Prodocência); Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI); Programa Institucional de Bolsa de Iniciação
à Docência (PIBID), e o Programa de Residência Pedagógica (RP). Entre as divisões que constitui a DIREN, o
Fórum de Licenciaturas reger-se-á pelos princípios do pluralismo acadêmico, da defesa da escola pública,
da valorização do profissional da educação e da articulação da Universidade com instituições de Educação
Básica e demais segmentos da sociedade. A UFU regulamenta o Fórum de Licenciaturas como um lócus de
articulação de ações referentes aos cursos de licenciatura da UFU, bem como de formulação, avaliação e
reformulação do Projeto Institucional de Formação e Desenvolvimento do Profissional da Educação da
Universidade Federal de Uberlândia; e ainda, e normatiza a organização e o funcionamento do Fórum de
Licenciaturas da UFU. Os objetivos constituídos nesse Fórum são: (a) assessorar a PROGRAD constituindo-
se como um espaço institucionalizado, de caráter consultivo, sistemático e coletivo de reflexão, debate e
análise sobre as políticas de formação dos profissionais da educação; (b) encaminhar à PROGRAD ações
que visem a articular e propiciar o entrosamento entre os diversos cursos que oferecem o grau
Licenciatura; (c) interagir com as demais instâncias Municipais e Estaduais que articulam os processos de
formação continuada de professores da Educação Básica; (d) promover estudos que contribuam para o
aperfeiçoamento e a melhoria da qualidade dos cursos de formação de professores da Educação Básica;
(e) subsidiar os Colegiados e os Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Licenciatura nos processos
de elaboração, reformulação e avaliação dos respectivos projetos pedagógicos; (f) assessorar a PROGRAD
em assuntos relativos aos projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciatura da UFU; e (g) promover a
articulação do Fórum de Licenciaturas da UFU às instâncias de fóruns estaduais e nacionais no que se
refere à formação de professores. A Divisão de Formação Docente (DIFDO) foi criada dentro da Diretoria de
Ensino (DIREN) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal de Uberlândia com a
proposta de ser um espaço de diálogo e troca de experiências sobre a prática docente universitária e a
produção e a circulação de saberes interdisciplinares e científicos sobre o tema, envolvendo os docentes e
discentes universitários e os professores que compõem a rede pública estadual e municipal. Desta forma, a
proposta da RP tem entre seus objetivos desenvolver ações que aproximem os licenciandos das diversas
áreas do conhecimento com atividades realizadas em parceria com as escolas campo de formação.
Descrição da forma como o projeto institucional articulará teoria e prática.
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O objetivo geral do projeto institucional de formação de professores da Universidade Federal de
Uberlândia, trabalhará a articulação da teoria e prática por meio dos indicadores de impacto que possuem
natureza abrangente e proporcionam a medida dos efeitos em médio prazo. Esses indicadores
possibilitarão que a articulação entre a teoria e prática tenha uma ideia mais concreta das transformações
proposta desta universidade. O projeto RP/UFU consiste em 9 subprojetos, sendo 4 áreas prioritárias e 5
áreas gerais. Ao todo são 12 núcleos, sendo 6 desses pertencentes aos subprojetos interdisciplinares e têm
como objetivo garantir a integração entre as teorias e as práticas pedagógicas a serem desenvolvidos ao
longo dos 18 meses, fortalecendo a formação docente de futuros professores da educação básica. Durante
a realização dos 3 módulos de 138h, sendo 86h de preparação da equipe por meio de estudo sobre os
conteúdos da área e sobre metodologias de ensino, familiarização com a atividade docente por meio da
ambientação na escola e da observação semiestruturada em sala de aula, elaboração de relatórios do
residente, avaliação da experiência. Nesse módulo de 138h também serão dedicadas 12h de elaboração de
planos de aulas e 40h de regência na escola-campo com o acompanhamento do preceptor responsável
pelo residente. Primeiramente serão apresentadas as equipes de trabalho nas escolas para toda
comunidade e os objetivos, intenções e metas gerais a serem desenvolvidas nas escolas-campo, com a
presença e o apoio dos secretários gestores dos municípios e superintendentes de ensino. Cada módulo
será proposto em 1 semestre, sendo o módulo 1 – abr/20 à set/20; o módulo II – out/20 a mar/21 e o
módulo III – abr/21 à set/21. Iniciaremos cada módulo com os estudos do contexto educacional, realizando
diagnóstico da realidade escolar. Cada subprojeto organizará ações entre seus membros para conhecer a
realidade sociocultural dos alunos da educação básica, bem como os níveis de aprendizagens. Com a
participação semanal dos residentes nas escolas-campo, serão realizadas as observações e análises das
atividades desenvolvidas pelos preceptores e outros professores atuantes na escola. Para as propostas de
ações de intervenção, os residentes realizarão o reconhecimento do espaço físico da escola, de modo a
observar e analisar os materiais pedagógicos, de seus pontos positivos e limitações, bem como de seu
organograma, com vistas à viabilização das atividades propostas pelos subprojetos. Cabe aos residentes
participarem com os seus preceptores das reuniões semanais, além das reuniões organizadas e planejadas
pelos gestores escolares, envolvendo os profissionais no módulo II (atividade semanal), reuniões com os
pais (família) e os encontros de formação continuada oferecida aos docentes das escolas parceiras. Os
estudos e as reflexões práticas e teóricas direcionadas aos conhecimentos específicos, as metodologias, a
cultura, a diversidade, a valorização humana, ao respeito, estarão sempre presentes em cada módulo
proposto pelos subprojetos, pois desta forma poderemos promover um processo de formação sólida aos
nossos residentes em suas diversas áreas do conhecimento.
Contribuições do projeto para o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de
licenciatura.
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O nosso projeto institucional para RP aqui proposto, possibilita ao estudante, que está matriculado na
segunda metade do curso de licenciatura, a imersão na escola de educação básica nas turmas de
Educação Infantil, Ensino Fundamental – 1ª e 2ª etapa e/ou Ensino Médio. As ações propostas nos 9
subprojetos dos 18 cursos de licenciatura da UFU aqui envolvidos, nos levará a perceber se a formação
destes residentes estará de fato possibilitando a consolidação das competências e habilidades para a
compreensão em situações teorica e prática vivenciadas nas escolas campo. De fato, o projeto proposto,
de modo geral, possibilitará perceber por meio dos acompanhamentos futuros, que o Programa Residência
Pedagógica poderá ser um espaço construído para a formação dos saberes escolares e docentes, sendo
que o que ganha destaque nesse processo formativo são as experiências que os alunos residentes
vivenciarão ao decorrer de 18 meses no cotidiano da escola, estando em contato com as práticas de
ensino, com todas as dificuldades e dilemas que envolver ação docente. Todas estas vivencias a serem
proporcionadas nos 9 subprojetos deste projeto, também poderão ter impactos na formação dos
professores preceptores e na escola participante do projeto. Também haverá a possibilidade dos residentes
participarem de experiências metodológicas variadas, entender melhor o ambiente escolar, ter um contato
mais próximo com professores e alunos da educação básica e, tendo em vista essa imersão no ambiente
escolar, complementar a sua formação inicial docente. Os residentes perceberão que o trabalho diário dos
professores é intenso e complexo e poderá ter a oportunidade de socializar as ações estudadas e
desenvolvidas com outros alunos não residentes de diversas licenciaturas em disciplinas pedagógicas,
como por exemplo: estágio supervisionado, didática, práticas pedagógicas, entre outras. Além disso, ao
colocar os futuros professores em contato com docentes experientes, valoriza-se a importância deste
profissional e dos seus saberes na formação do futuro professor. As atividades desenvolvidas no âmbito do
programa Residência Pedagógica possibilitarão o repensar as relações entre a teoria e a prática nos cursos
de licenciatura, num sentido mais amplo constituindo-se, em conjunto com a escola, como espaços
privilegiados de aprendizagem docente. Serão 18 intensos meses, mais de 400 horas de desafiadoras
experiências e vivências entre todos os envolvidos. Percebe-se também que a participação no programa,
possibilitará aos professores preceptores a oportunidade de atualização no tocante a novas propostas de
ensinar. Além disso, os residentes terão condições de elaborar atividades que demandavam maior tempo
de planejamento e de execução, o que possibilitará novas aprendizagens também para as professoras
preceptoras. Salienta-se que a troca de ideias e conhecimentos com os residentes, os professores
preceptores e os professores orientadores é um ponto de congruência na construção de novos conceitos
sobre as questões de ensino e de aprendizagem. Por fim, a parceria estabelecida entre a universidade e a
escola-campo constituiu-se como benéfica tanto para os residentes que tiveram a oportunidade de
vivenciar questões concretas da complexa relação professor-aluno-objeto de conhecimento, quanto para os
professores preceptores, motivando a inovação em suas práticas cotidianas. Mesmo sendo o resultado da
experiência neste programa, ficará evidente que, apesar das inúmeras dificuldades e desafios, haverá
avanços para a formação inicial e continuada de todos os (futuros) professores. Acreditamos que essas
ações a serem vivenciadas e desenvolvidas pela equipe a ser formada, contribuirá de forma direta aos
cursos de licenciatura da UFU, pois os estágios supervisionados não nos proporcionam essas intensas e
ricas vivencias que são planejadas e porpriciadas no programa RP.
Relevância do projeto para a formação inicial de professores na IES.
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A importância de melhorar a formação dos professores da Educação Básica é um tema destacado na
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OECD), como parte do processo de
valorização do trabalho docente. Esta é uma preocupação importante e presente na comunidade científica,
que vivenciou um período de maior intensidade a partir da segunda metade da década de 1990. A partir de
então, a formação inicial de professores sinaliza que o papel do professor transcende o ensino da
disciplina, já que inclui a atualização científica, pedagógica e didática, e possibilita a criação de espaços de
participação, reflexão e formação para que as pessoas sejam capazes de viver com as mudanças e as
incertezas. A formação docente, ao longo da história, tem sido realizada cada vez mais por instituições
específicas, por profissionais, e é acompanhada de um currículo que estabelece o conteúdo e a sequência
metodológica organizada pelas instituições responsáveis. A formação inicial, segundo Marcelo (2013),
cumpre três funções: (a) formação de futuros professores, a fim de prepará-los para as funções
profissionais; (b) certificar os docentes por suas futuras atividades; e (c) desempenhar o papel de agente
de mudanças do sistema educativo, ou, então, reproduzir a cultura dominante. A formação inicial consiste
naquele período em que, pela primeira vez, uma pessoa começa um processo consciente de preparação
profissionalizante que a habilita a atuar como docente. Dessa maneira, o elemento essencial na formação
inicial é o programa formativo que geralmente se realiza em instituições de Educação Superior.
Consideramos que a formação inicial é uma parte da formação docente, já que também existem elementos
prévios e posteriores que devem ser considerados. Assim, incluímos também os processos para acesso ao
programa de formação e os procedimentos até a incorporação definitiva do candidato como professor em
uma escola. Dessa forma a RP tem um papel fundamental na carreira docente do futuro professor em suas
ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores, pois com as propostas apresentadas
nesse projeto pela UFU, o alunos que participarão do programa realizarão estudos sobre conteúdos de sua
área específica e sobre metodologias de ensino; participarão da ambientação na escola e da observação
semiestruturada em sala de aula acompanhados pelo professor preceptor. Além disso, os residentes terão
a oportunidade de preparar o plano de aula para realizar as suas próprias regências em parceria com o
professor preceptor ao longo de sua participação no programa da RP.
Expectativas de como o projeto contribuirá com as escolas-campo.
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O projeto da UFU/RP aqui apresentado indica diversas ações a serem realizadas ao longo dos 18 meses de
desenvolvido vinculados as escolas-campo públicas (estaduais, municipais, federais e militares) parceiras
da IES, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura,
possibilitando a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu
curso. No decorrer do desenvolvimento dos 3 módulos, que compõem o projeto da RP da UFU, a
preparação da equipe (residentes, docente orientador e preceptor) ocorrerá por meio de estudos
abordando conteúdos da área e suas respectivas metodologias de ensino. As temáticas serão conduzidas
de acordo com as necessidades do grupo. Percebe-se que as escolas-campo serão diretamente
contempladas com as atividades propostas, pois o programa RP propiciará e ampliará o interesse e a
valorização profissional por meio das propostas metodológicas em diferentes componentes curriculares.
Reconhecer que as exigências sociais realizadas aos professores requerem uma formação mais sistemática
e qualificada, o que envolve a profissionalização do desempenho docente e um maior prestígio social de
seu trabalho. O professor preceptor participará das estratégias de organização e execução de um currículo
articulado na formação teórico e prática entre os componentes curriculares e suas estratégias
metodológicas. Também será agregado à prática do preceptor com a orientação próxima e sistemática aos
residentes para prepará-los no exercício de sua profissão docente em resposta às demandas sociais. Estas
ações proporcionarão ao preceptor um repensar sobre as suas práticas, contribuindo assim para a sua
própria formação em processo continuado. Entende-se que as intervenções que agregam a formação e a
prática docente, beneficiarão a escola-campo. Para melhor caracterizar as contribuições nessas escolas
parceiras, destacamos possibilidades que conduzirão os trabalhos a serem desenvolvidos nos 9
subprojetos propostos para o desenvolvimento da Residência Pedagógica na UFU: • Estudo do contexto
sociopolítico e educativo das escolas das redes públicas da educação básica dos municípios de Ituiutaba e
Uberlândia. • Reconstrução do modelo de formação de professores a partir do contexto da escola-campo
que visa contribuir na melhoria da qualidade da educação • Desenvolvimento de competências e
conhecimentos para a prática educativa dos preceptores e residentes ao longo do desenvolvimento do
projeto institucional da Universidade Federal de Uberlândia. • Elaboração do projeto de intervenção a ser
desenvolvido nas escolas-campo parceiras do projeto institucional da UFU visando a melhoria da educação
básica, por meio da formação inicial e continuada dos residentes e preceptores envolvidos. • Estudos em
relação aos conhecimentos científicos, pedagógicos e metodológicos com a participação ativa do gestor
escolar e da parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Superintendência Regional de
Educação (SRE) dos municípios de Ituiutaba e Uberlândia. • Caracterização da profissionalização do
docente e sua formação científica, pedagógica e metodológica. • Implantação de projetos de intervenção a
partir das discussões realizadas envolvendo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Base Nacional
Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). • Avaliação
permanente das ações desenvolvidas nas escolas-campo referente a cada subprojeto para
aperfeiçoamento da qualidade da educação básica e melhoria do IDEB.
Estratégias de articulação com as Secretarias de Educação do Estado ou Município.
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A Divisão de Licenciatura (DLICE), pertencente à Diretoria de Ensino (DIREN), da Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) foi institucionalizada na Universidade Federal de Uberlândia em 2009, visando à qualificação e
incentivo à carreira de professor e ao estreitamento dos laços entre a universidade e a Educação Básica
por meio da valorização do trabalho docente. Seu principal objetivo é fomentar e desenvolver, por meio de
parcerias internas e externas, projetos e/ou ações que visem o aprimoramento da qualidade dos cursos de
licenciatura da UFU por meio de formação inicial e continuada, atendendo as demandas municipais e
estaduais das cidades de Ituiutaba e Uberlândia. Portanto, o trabalho desenvolvido por este e demais
setores pertencentes à DIREN da UFU, continuará promovendo em seu conjunto a aproximação e
articulação de estratégias indispensáveis para a relação entre Universidade e a rede pública de ensino nos
municípios de Ituiutaba e Uberlândia. A Divisão de Licenciatura, para promover a aproximação e
articulação constante dos cursos de Licenciatura da UFU com a rede pública de Educação Básica em
âmbito municipal e estadual, parte das seguintes perspectivas: • Por meio do Fórum de Licenciaturas, cuja
constituição inclui representantes da rede municipal e estadual. • Nos eventos e ações voltados para a
formação inicial e continuada, organizados em parceria com a Divisão de Formação Docente e/ou com o
Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial, trazendo
profissionais/pesquisadores de renome nacional e internacional, bem como pertencentes à UFU. •
Participando, com representatividade da UFU, nos Fóruns Municipais de Educação de Uberlândia e
Ituiutaba, bem como na constituição e reformulação dos Planos Municipais de Educação. • Por meio de
constante contato com os gestores em exercício das Secretarias Municipais de Educação e
Superintendência Regional de Ensino (Uberlândia e Ituiutaba). A parceria da UFU - Programa da Residência
Pedagógica - com os gestores das instituições públicas estaduais e municipais de Ituiutaba e Uberlândia,
estado de Minas Gerais, acontece desde a proposta do 1º edital da RP/CAPES, desenvolvida por nós no
período de ago/18 a jan/20. No entanto temos a pretensão da continuação, com as seguintes ações: (a)
visitas técnicas da coordenação institucional às escolas parceiras. (b) participação da coordenação
institucional no processo de formação docente com apoio da Superintendência Regional do Estado (SRE) e
da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Ituiutaba e Uberlândia; (c) promover encontros para a
realização da construção do projeto institucional partindo das necessidades locais; (d) encontro com os
preceptores para avaliar a participação como agende formadores: (e) planejamento das atividades com
sugestões da equipe gestora municipal e estadual, sob a coordenação do Docente Orientador da
universidade; (f) diversos registros das atividades desenvolvidas nos subprojetos; (g) estudos envolvendo
diversos teóricos e documentos oficiais para compreensão dos paradigmas educacionais incluindo a
implantação da BNCC e da BNC – Formação. Todo o processo de parceria entre a IES e as secretarias
municipais e superintendências regionais de ensino dos municípios de Uberlândia e Ituiutaba, estado de
Minas Gerais, ocorrerá considerando as dimensões social e humana, corroborando para que essa relação
contribua para a construção de uma visão plural e progressista no percurso formativo do aluno residente e
também do professor preceptor.
Descrição de como as ações do projeto podem ser ampliadas para as demais licenciaturas.
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O projeto da RP a ser desenvolvido pela UFU, além de contemplar diretamente os residentes e as escolas
parceiras, possibilitará em momentos oportunos a articulação entre a teoria e a prática nos cursos de
licenciatura e o fortalecimento da formação do futuro professor que atuará na educação básica brasileira,
nas diversas áreas de licenciatura, por meio do estabelecimento de metas norteadoras de ações
decorrentes de uma parceria entre Educação Superior (UFU) e as redes públicas da Educação Básica. A
Pró-Reitoria de Graduação da UFU, por meio dos setores que compõem a Diretoria de Ensino, oferta
continuamente ações formativas (mesas redondas, palestras, seminários etc.), visando a discussão da
formação docente e o aprofundamento e reflexão da BNCC e demais temas pertinentes à atuação do
professor, de forma aberta à comunidade interna e externa à UFU (cursos de licenciatura UFUM PIBID, RP,
rede básica de educação – municipal e estadual e demais interessados). A UFU realizará diversas propostas
no Programa da Residência Pedagógica, com a finalidade de atender os alunos dos cursos de licenciatura,
ampliando para além dos residentes participantes efetivamente nesse programa. As ações serão
conduzidas da seguinte maneira: (a) criação de condições para a vivência de situações concretas e
diversificadas, relacionadas à profissão docente, por meio do planejamento coletivo da escola, e da
capacidade de lidar adequadamente com os relacionamentos grupais e interpessoais primando o trabalho
em equipe e colaborativo; (b) análise das convergências e divergências sobre o desenvolvimento do
estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a experiência da residência pedagógica;
(c) criação de condições de implantação do Programa de Residência Pedagógica nas escolas da rede
pública por meio de diálogos com professores, preceptores, diretores e gestores de ensino, estimulando o
protagonismo das redes de ensino na formação de professores; (d) proporcionar ao residente em seus
diversos componentes curriculares a vivência de situações concretas e diversificadas, relacionadas à
profissão docente, à luz da articulação entre a teoria e a prática pedagógica; (e) favorecimento do
desenvolvimento da reflexão sobre o exercício profissional e seu papel social, aprofundando os referenciais
teórico-metodológicos da educação, envolvendo as áreas que compõem o currículo da Educação Básica; (f)
promoção das discussões e reflexões acadêmicas científicas entre as propostas curriculares pedagógicas
dos diversos cursos de Licenciaturas da UFU e as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), na
percepção dos impactos da residência pedagógica para a formação inicial do docente; (g) ampliação da
reflexão sobre a formação docente, Residência Pedagógica e estágio supervisionado obrigatório no sentido
de colaborar no processo de constituição da própria profissão, valorizando a carreira docente; e (h)
aperfeiçoamento da qualidade da formação inicial dos residentes dos cursos de licenciatura da
Universidade Federal de Uberlândia, promovendo a integração entre a Instituição (UFU) e as escolas (rede
pública) parceiras da educação básica, exercitando de forma ativa a relação entre teoria e prática docente.
Estratégias de acompanhamento e avaliação dos subprojetos.
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As ações previstas no projeto institucional da UFU apresentam expectativas em relação ao
desenvolvimento do trabalho proposto envolvendo os orientadores docentes, preceptores e os residentes
das diversas licenciaturas. Os indicadores de avaliação aqui definidos são referências quantitativas ou
qualitativas que servem para orientar se as atividades propostas no projeto institucional estão sendo
executadas e se os objetivos estão sendo alcançados, indicando seus resultados e impactos. Logo, com
essas informações poderemos saber se o projeto necessita de ajustes ou mesmo de mudanças de
estratégias para atingir os objetivos planejados. O objetivo desses indicadores é gerar informações que
sejam úteis para avaliação e o realinhamento do desenvolvimento do programa RP articulado com as
Secretarias de Educação. Com a aplicação da avaliação, em suas múltiplas formas, teremos a possibilidade
de acompanhar o progresso do trabalho, refletir sobre as práticas desenvolvidas, redimensionar e
reorientar, quando necessário, as ações estabelecidas. Desta forma, a avaliação proposta converte em
uma possibilidade para o intercâmbio de ideias, constatação de opiniões e o crescimento pessoal dos
preceptores e residentes. Avaliar é participar do processo de construção do conhecimento, interpretando
as informações coletadas. Sem reduzir essas informações a meros instrumentos, mas indo além,
caracterizando o processo avaliativo como abertura ao diálogo e às muitas possibilidades de aprendizagem
envolvendo toda a equipe do programa. O acompanhamento e a avaliação dos subprojetos serão
realizados durante o desenvolvimento de cada módulo de 138h. Para isto, o controle de frequência e os
resultados do trabalho dos residentes serão realizados da seguinte forma: • Registro em caderno de
campo. • Acompanhamento em planilha semanal de atividades. • Entrega do plano de atividades e ações.
• Entrega de relatórios semestrais. • Participação em eventos do PIBID para socialização dos resultados. •
Participação de eventos científicos na área de ensino. • Reuniões periódicas do Grupo de Estudos
Interdisciplinares nas escolas e universidade para acompanhamento e controle dos resultados alcançados.
• Divulgação dos resultados por meio de publicação de artigos em revistas científicas da área educacional.
Além disso, como ocorreu em edições anteriores, realizaremos reuniões mensais entre a coordenação
institucional e coordenadores de área, coordenação de institucional e supervisores e coordenação
institucional e diretores das escolas no intuito de acompanharmos o desenvolvimento das atividades dos
subprojetos e de identificarmos possibilidades de melhorias e flexibilização em determinados pontos entre
outros temas que possam ser relevantes na oportunidade.

Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Educação Física Uberlândia/MG Uberlândia/MG
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
SERGIO INACIO NUNES 75650304653 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.

SUBPROJETO

Usuário
Retângulo
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- Apontar as aproximações e os distanciamentos entre os conhecimentos tratados no curso de Licenciatura
em Educação Física da UFU e os desafios postos no cotidiano do professor onde o residente realização a
Residência Pedagógica. - Intervir na melhoria do processo de formação inicial do residente. - Realizar
diagnóstico sobre o processo ensino-aprendizagem da Educação Física nas escolas parceiras deste
subprojeto. - Conhecer a proposta curricular da escola. - Verificar, segundo o ponto de vista do preceptor,
de que forma este subprojeto pode contribuir com a superação de obstáculos teórico-metodológico para o
ensino da Educação Física nas escolas parceiras. - Analisar os principais aspectos teórico-práticos e político
administrativos que interferem na prática pedagógica do professor de Educação Física. - Planejar e
implementar estratégias de ensino de temas relacionados à Educação Física. - Identificar avanços gerados
por este projeto para a formação continuada dos preceptores da área de Educação Física das escolas
participantes. - Buscar interlocução com outros subprojetos das escolas parceiras a fim de materializar
ações interdisciplinares. - Criar evento de caráter esportivo-recreativo direcionado aos estudantes das
escolas com o intuito de impelir maior participação nas aulas de Educação Física. - Promover evento
científico em parceria com a universidade e escolas participantes visando apresentar os resultados obtidos
com a Residência Pedagógica da área de Educação Física.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
O município de Uberlândia é um município do interior de Minas Gerais com população de aproximadamente
700 (setecentos) mil habitantes, sendo o segundo mais populoso do estado e o de maior população no
denominado Triângulo Mineiro. No que tange a educação a rede municipal de ensino conta atualmente
com 67 (sessenta e sete) escolas de educação infantil, 54 (cinquenta e quatro) escolas de ensino
fundamental (urbano e rural) e 44 (quarenta e quatro) escolas conveniadas. A cidade possui
aproximadamente 34 escolas públicas estaduais. Tem ainda uma escola de aplicação da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU/ESEBA) e o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM/Uberlândia). No que se
refere a formação do professor de Educação Física a cidade conta com o curso de Licenciatura desta área
que é ofertado pela UFU. Além dele existem outras três instituições que oferecem o curso mas são todas
privadas. Portanto, a cidade de Uberlândia reúne todas as condições de receber o subprojeto de Educação
Física (escolas campo, curso de Licenciatura em Educação Física, preceptores, residentes e coordenador de
área). A reunião de todos os fatores já expostos anteriormente se associa a uma demanda por projetos
como o da Residência Pedagógica uma vez que indiscutivelmente tanto a prática como componente
curricular quanto os estágios são insuficientes para dar conta da complexidade da formação (que acontece
fora da sala de aula) do profissional de Educação Física. Portanto, a cidade de Uberlândia e a UFU, caso o
projeto seja selecionado, terão ganhos significativos na formação inicial e continuada dos professores
(neste caso os de Educação Física), tendo também um retorno social imensurável já que com profissionais
mais qualificados formam cidadãos cada vez mais preparados para o enfrentamento dos desafios que
estão colocados no cotidiano da população. Além de todos esses elementos deve-se considerar também o
fato de que projetos com este viabilizam a aproximação da universidade com as escolas onde as duas
instituições saem fortalecidas dessa relação, isso porque asseguram maior oxigenação entre os
professores de ambas as instituições, contribuindo para que em uma mesma ação estejam presentes o
ensino, a pesquisa e a extensão.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
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Partindo-se do entendimento que a autonomia é a capacidade que os seres humanos possuem de governar
seu caminho e realizar suas escolhas, e da existência de farta produção teórica sobre essa temática,
entendemos que as atividades propostas neste subprojeto devem se pautar pelos seguintes princípios: -
Respeito a individualidade e os saberes de cada graduando. - Uso do diálogo e da escuta como ferramenta
de promoção das relações humanas. - Domínio da capacidade de ler criticamente a realidade. -
Compreensão da importância da autonomia como mecanismo de emancipação. - A centralidade da
pesquisa no processo ensino aprendizagem; - Estimulo a experiências inovadoras e sua conexão com a
construção da autonomia. Tendo como premissa de nossas ações os princípios supramencionados buscar-
se-a romper com relações e práticas tradicionais onde o conhecimento é ‘transmitido’ por um ser que sabe
para outro que nada sabe, que se traduz por meio de aulas diretivas e sem a participação dos sujeitos
envolvidos na relação ensino-aprendizagem. Ao contrário disso, os licenciandos serão chamados a tatear o
espaço onde irão atuar. Na sequência deverão refletir sobre estratégias de ensino que lhes permitam
intervir na realidade. Feito isso, o próximo passo será o de refazer o planejamento em busca do acerto de
contas com a realidade da escola onde atuam em um processo ininterrupto, tendo em vista que o percurso
formativo é dialético.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
A Educação Física no Brasil tem histórico de aversão ao trabalho coletivo. Todavia, a partir da década de
80 do século XX assistimos a um processo de reconstrução da área que fez emergir experiências de ensino
ao redor de nosso país. Uma delas aconteceu na cidade de Uberlândia, mais especificamente no curso de
Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia e ficou conhecida como Planejamento Coletivo do
Trabalho Pedagógico – PCTP e teve a participação efetiva dos professores que atuavam nas escolas de
educação infantil e do ensino fundamental da rede municipal de ensino. Desta forma, temos a intenção de
utilizar as principais estratégias do PCTP como fio condutar do trabalho junto os preceptores e graduandos
do curso de Licenciatura em Educação Física. Segue abaixo algumas das estratégias que adotaremos na
condução do planejamento e execução deste subprojeto: - Constituição de espaços coletivos de tomada de
decisão. - Partir-se-a do entendimento de que todos possuem os mesmos direitos de fala e de escuta. -
Compreensão da centralidade dos preceptores como formadores dos graduandos e de sua participação
efetiva no planejamento, execução e avaliação da proposta deste subprojeto. - Entendimento da
existências de diferentes formatos de explicação da realidade, cabendo ao grupo a decisão coletiva de
escolher o mais adequado. - Independentemente das opções de explicação da realidade postas em cada
momento, o grupo deverá sempre se embasar no conhecimento científico como forma de superação do
senso comum. - Um dos passos mais importantes do planejamento – neste caso coletivo, é o diagnóstico
do meio em que se pretende atuar. Isso posto, a tarefa dos participantes do grupo é o uso da escuta
individual rumo à pacificação (decisão coletiva) sobre a leitura da real. - Apresentação e discussão coletiva
dos conflitos gerados a partir do contato com os diferentes momentos do projeto (ambientação,
observação e regência) visando encontrar soluções para as demandas pontuadas. - Após ter passado pela
experimentação o planejamento será revisitado em busca de reaproximação com o contexto em que foi
pensado.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
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Primeiramente vale evidenciar que a principal estratégia será nossa capacidade de dialogar e buscar o
consenso sobre as ações que iremos propor, sem menosprezar os conhecimentos que os preceptores
possuem sobre a Educação Física e o espaço onde ele atua. Nesse sentido, a premissa é conhecer o que as
escolas fazem, como elas articulam para em outro momento realizarmos as proposições. Em termos
propositivos temos intenção de usitar os fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), que em nosso entendimento podem ser vistos como elementos norteadores dessa articulação e
são focados nas competências, no compromisso com a educação integral, com o direito a igualdade,
diversidade e equidade. Abaixo apresentamos detalhamento destes elementos fundantes: - Romper com o
conhecimento disciplinar e a procura pelo diálogo com outras disciplinas escolares. - Conhecimento
conectado ao contexto social, cultural e de desenvolvimento biológico dos estudantes. - Direito a igualdade
de oportunidades, sendo materializado por meio de entrada e permanência dos estudantes na escola e por
consequência, nas aulas de Educação Física. - Importância da equidade como mola propulsora do
reconhecimento de que os estudantes são diferentes. Diante do que foi apontado anteriormente, as
temáticas pertinentes à Educação Física irão se articular de forma geral com as competências indicadas na
BNCC. Sobre a especificidade do conhecimento da área deste subprojeto, consta em grande parte da
literatura específica da Educação Física escolar que ela é compreendida como cultura corporal e tem no
jogo, no esporte, na capoeira, na ginástica e na dança suas temáticas principais. Na BNCC a área de
Educação Física é entendida como prática corporal constituída a partir de três elementos: movimento
corporal (elemento essencial), organização interna (especificidade) e produto cultural (lazer, cuidado com o
corpo e com a saúde). Portanto, a articulação se dará levando-se em consideração os pressupostos
fundantes da BNCC e o que existe de mais legítimo na produção do conhecimento em Educação Física
escolar. Em termos estratégicos mais específicos citamos: - Leitura e analise da BNCC relacionada ao ciclo
de escolarização das escolas parceiras. - Conhecimento do planejamento dos preceptores visando
compreender se eles fazem e/ou como fazem a articulação entre os temas da Educação Física e a BNCC. -
Produção de roda de conversa entre preceptores, residentes e coordenador do subprojeto sobre possíveis
alterações no planejamento. De antemão adiantamos que faremos a sugestão para que todas as temáticas
pertinentes à Educação Física e que já citadas anteriormente devem se pautar pelas 8 (oito) dimensões do
conhecimento constantes na BNCC da área. São elas: - Experimentação: vivência das práticas corporais. A
ideia é que as experiências sejam atrativas o suficiente para gerar o desejo de permanência. - Uso e
apropriação: ao experienciar o estudante é capaz de internalizar o saber fazer das práticas corporais. A
posse do conhecimento garante seu uso para fora do ambiente escolar. - Fruição: Tem conexão com a
apreciação estética das vivências obtidas através das práticas corporais. Apreciar o vivido, seja pelo
próprio estudante ou por outros sujeitos. - Reflexão sobre a ação: Ter capacidade de refletir sobre o que
faz. Dar conta de solucionar problemas gerados pela ação e se abrir para a aprendizagem de novas
modalidades entendo os limites e avanços dos outros praticantes. - Construção de valores: Ligado a
construção de valores relacionados a construção da cidadania. Respeito as diferenças e no combate
incansável do preconceito de qualquer natureza. - Análise: Tem vinculação com conhecimento que se tem
sobre as práticas corporais. Conhecimentos técnicos e táticas dos esportes. Compreender de forma geral
os efeitos do exercício sobre o corpo humano; - Compreensão: Entendimento dos significados do
surgimento e em alguns casos do desaparecimento de determinadas práticas corporais. - Protagonismo
comunitário: Relacionando à participação dos estudantes nas comunidades onde residem. Compreensão
dos motivos que determinam que certas práticas corporais estejam presentes ou ausentes em seu entorno.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
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- Visita do docente orientador do subprojeto às escolas parceiras com o intuito de conhecer e ajustar -
junto como os preceptores e a direções das escolas, os primeiros contatos dos residentes. - Realização de
reuniões preparatórias com os residentes em que serão apresentados dados preliminares sobre a escola e
respectivos preceptores. - Visita à escola (direção, coordenação pedagógica, preceptor e demais
servidores). - Acesso e leitura de documentos da escola (Regimento Interno, Projeto Político Pedagógico,
Plano de ensino da disciplina de Educação Física). - Reuniões periódicas com a presença de residentes,
preceptores e o orientador do subprojeto. - Contato com os estudantes da escola (público alvo da ação). -
Observação preliminar da rotina da escola. - Conhecimento da dinâmica do planejamento pedagógico da
escola. - Verificação dos diferentes formatos usados pela escola para realizar a interlocução com familiares
e a comunidade que pertence ao entorno da escola. - Leitura e discussão de literatura científica pertinente
a Educação Física escolar com vistas a elaboração de estratégias de ensino.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
Tendo como pressuposto que além do planejamento é importante a presença da coordenação, do controle
e da avaliação propomos os passos citados abaixo como forma de acompanhamento das ações de
preceptores e residentes propomos: - Reuniões periódicas de planejamento com a presença de preceptores
e residentes. - Estabelecimento de um plano de trabalho para preceptores e residentes. - Reuniões de
estudo sobre a literatura da área pertinente ao subprojeto. - Rodas de conversa para avaliação da
implementação do subprojeto e dos planos de trabalho. - Visita às escolas visando obervação ‘in loco’ do
andamento deste subprojeto. - Envio periódico de imagens das atividades realizadas pelos preceptores e
residentes durante as diferentes fases do subprojeto (será redigido Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido direcionado aos pais solicitando autorização para uso de fotos dos estudantes das escolas). -
Apresentação de relatório final (preceptores e residentes), que contenha memorial cronológico (linha do
tempo) com a descrição das atividades realizadas e avaliação sobre o ‘trabalho’ realizado.
Resultados esperados para o subprojeto.
- Melhoria da qualidade do ensino de Educação Física nas escolas participantes. - Superação de fragilidades
na formação inicial dos residentes participantes deste subprojeto. - Presença de preceptores mais
qualificados para o desempenho de suas funções docentes. - Avanço na produção do conhecimento
científico sobre a temática da Educação Física Escolar, mais especificamente sobre a realidade das escolas
e sujeitos participantes. - Produção e busca por publicação de artigos científicos - em parceria com os
professores de Educação Física das escolas, contendo síntese reflexiva sobre os resultados da experiência
com a Residência Pedagógica. - Elaboração de relatório final contendo a memória e os resultados deste
subprojeto. - Mobilização do curso de Educação Física da UFU em torno de como os resultados deste
subprojeto podem interferir na reorientação da formação inicial de nosso curso de graduação.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.
Não se aplica.
No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
Não se aplica.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Filosofia Uberlândia/MG Uberlândia/MG
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
MARIA SOCORRO RAMOS MILITAO 64654796649 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Usuário
Retângulo
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Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
• Promoção de atividades de formação nos conteúdos filosóficos específicos da área de Filosofia no próprio
ambiente escolar, tais como a realização, nas escolas, de Seminários de Estudos de Textos Filosóficos
Fundamentais para a Formação em Filosofia. • Acompanhamento permanente do desenvolvimento do
Programa de Residência Pedagógica do Subprojeto FILOSOFIA por meio de reuniões institucionais e
acadêmicas, com participação dos Coordenadores de área, Professores-Preceptores, licenciandos-
residentes e professores do próprio IFILO. • Criação de atividades de visita dos alunos da educação básica
à biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia e ao IFILO, a fim de promover a interação da
comunidade escolar ao ambiente da Universidade Pública e do IFILO. • Conhecimento das especificidades e
desafios da atividade docente na área de Filosofia no nível da Educação Básica. • Promoção de atividades
de iniciação à Pesquisa em Filosofia, em que o aluno da educação básica assume a função de pesquisador-
iniciante, auxiliado pela orientação dos Professores-Preceptores e licenciandos-residentes. • Cooperação e
troca de experiências com outros programas institucionais e curriculares do Curso de Graduação em
Filosofia que envolvem atividades em escolas, como o PET, o PIBID e o Estágio Supervisionado. • Avaliar e
elaborar material didático de acordo com a nova estrutura do ensino básico estabelecido pela BNCC.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
Segundo os dados do IDEB 2017, a rede de ensino básica da cidade de Uberlândia tem desempenho nos
indicadores de nível de aprendizado sensivelmente superiores à média nacional e superior à média do
estado de Minas Gerais. Apesar de estar acima da média nacional, o desempenho, avaliado em si mesmo,
é sofrível, especialmente no que diz respeito ao aprendizado nos anos finais do ensino básico e no ensino
superior. Escolas em regiões mais pobres da cidade têm tendência de demonstrar rendimento inferior
àquelas localizadas nas regiões centrais e/ou mais ricas, fenômeno que favorece a desigualdade de
oportunidades e a consequente produtividade e qualidade de vida daquelas crianças e adolescentes que
vivem em contextos sociais mais pobres, frequentemente expostos a problemas de ordens diversas, como
problemas de nutrição adequada, de acesso a lazer, saúde e segurança. O cenário da educação no
município de Uberlândia não é muito diferente do que é a própria cidade, fortemente marcada pela
desigualdade de oportunidades.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
O licenciando terá a oportunidade de conhecer presencialmente a realidade escolar da educação básica
como agente com potencial transformador devido ao seu papel na iniciação à docência. O subprojeto RP-
Filosofia, seguindo a concepção que guia o PPC do Curso de Graduação em Filosofia, pretende oferecer os
instrumentos teóricos e práticos para que o licenciando possa refletir criticamente sobre a realidade
escolar em que está envolvido e como suas atividades podem promover mudanças, mesmo que pequenas,
que ajudem os estudantes do ensino básico a compreenderem melhor sua presença no mundo e os
impactos de suas ações. Nesse sentido, incentivaremos o licenciando a conceber sua atividade de regência
com autonomia e a perceber o impacto potencial que a atividade docente pode causar.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
• Reuniões institucionais para estudo coletivo e discussão de textos de filosofia e produção acadêmica
sobre a educação básica. • Planejamento coletivo de atividades dos grupos de residentes. • Estudo de
estratégias de avaliação de atividades realizadas e implementação de técnicas que permitam compreender
o desempenho de cada licenciando nas atividades realizadas. • Discussão acerca das atividades
planejadas com o Docente Orientador e o Preceptor.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
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A BNCC compreende o ensino de Filosofia como essencial para capacitar o aluno do ensino básico a
compreender o mundo em que vive, tanto em sua constituição natural, quanto social, e o impacto das
ações individuais no mundo que o cerca. Em vista disso, o subprojeto usará textos clássicos e textos
importantes para promover a reflexão sobre a origem, natureza e justificação do conhecimento, a
historicidade de concepções de mundo e da ação humana, o impacto do progresso técnico para o planeta e
para as relações humanas, a relação entre fé e razão, a natureza e finalidade do poder político, de
diferentes regimes políticos, dos direitos humanos e desigualdades e liberdades individuais, a origem e
justificação de conceitos estéticos e questões étnico raciais, indígenas e de gênero.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
• Conhecimento e reflexão crítica conjunta a respeito do ambiente escolar em todos os seus aspectos, tais
como: do seu espaço-físico interno e externo, do entorno da escola e da realidade social do bairro em que
se situa, e, ainda, da estrutura didática e social oferecida na escola; • Interação dos licenciandos-
residentes com a comunidade escolar – direção, professores, coordenadores pedagógicos, funcionários e –
sobretudo – alunos da Educação Básica nos níveis fundamental e médio; • Conhecimento e discussão
conjunta entre licenciandos-residentes e Professores-Preceptores e com toda a comunidade escolar, a
respeito do Projeto Pedagógico da Escola (PPE) e reflexão crítica a respeito da interação do PPE com as
atividades didático-pedagógicas concernentes à área de Filosofia.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
• Reuniões institucionais periódicas; • Relatórios periódicos; • Conversas individuais.
Resultados esperados para o subprojeto.
• Inserção do licenciando no ambiente escolar como agente crítico e conhecedor do potencial de
transformação inerente ao trabalho docente; • Licenciandos sensíveis às diferentes e múltiplas carências
do espaço escolar, em especial de escolas públicas, tanto em questões relativas aos indivíduos envolvidos
na dinâmica escolar, quanto em termos de infraestrutura e recursos didáticos; • Licenciandos capazes de
atuar de forma crítica e criativa no ambiente escolar, desejosos de alcançar objetivos que promovam maior
igualdade de oportunidades para os alunos do ensino básico assistidos por eles; • Favorecer o desejo de
lecionar no ensino básico; • Produzir e socializar material didático para uso por outros licenciandos do
curso e por professores da rede básica; • Constituir a memória das atividades realizadas e bem-sucedidas
para que possam ser objetos de estudo e aperfeiçoamento por outros grupos de iniciação à docência. •
Melhorar a relação entre a UFU, em especial o Curso de Graduação em Filosofia, e a rede básica de ensino.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.
Não se aplica.
No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
Não se aplica.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Sociologia Uberlândia/MG Uberlândia/MG
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
LUCIANO SENNA PERES BARBOSA 08305132722 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.

Usuário
Retângulo
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O presente projeto visa articular os conhecimentos, o aprendizado e as teorias apreendidas ao longo da
primeira metade do curso de licenciatura com as experiências proporcionadas pela imersão em escolas da
Educação Básica na Residência Pedagógica. A articulação também será realizada em um segundo
momento com os integrantes atendidos pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) quando esses licenciandos estiverem em condições, segundo o edital, para entrarem na Residência
Pedagógica. Nesta edição, a imersão no espaço escolar será mediada pela BNCC. A proposta é que a
formação docente se dê junto à discussão das novas bases curriculares que ainda se encontram em
processo de elaboração no estado de Minas Gerais. Trata-se de uma oportunidade de reiterar a
especificidade da Sociologia – e das Ciências Sociais em geral -, enquanto ciência necessariamente
implicada na realidade do contexto escolar.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
A cidade de Uberlândia está inserida entre as grandes cidades brasileiras. Localizada na região designada
como Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais, a uma distância de 553 Km de Belo Horizonte, 414 Km
de Brasília e 563 km de São Paulo, Uberlândia é um importante polo comercial entre os grandes centros do
Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Dispõe de cerca de 604.013 habitantes em 2010 com uma estimativa
de 676.613 para 2017, e teve sua industrialização acelerada com a desconcentração das grandes
metrópoles a as medidas governamentais que estimulavam o povoamento do interior do país,
principalmente pós década de 1950. A rede pública estadual de ensino em Uberlândia apresenta grande
heterogeneidade. Em regra, escolas em bairros periféricos encontram grandes dificuldades na retenção e
desempenho escolares. A esta correlação, também pode ser adicionado o perfil socioeconômico dos
estudantes, que tendem a ocupar estratos mais altos nas escolas mais centrais. A atuação de professores
de Sociologia nos estabelecimentos de Ensino Médio da cidade data do início dos anos 2000,
acompanhando a inserção da disciplina no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Este caráter
de ineditismo, quando comparado ao restante do país, faz com que o município conte com professores
experientes na área, embora ainda se encontre casos de professores não habilitados na regência da
disciplina, especialmente na rede privada.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
A formação do docente como pesquisador e educador visa garantir uma ação educativa crítica. Ao longo da
realização do projeto, o licenciando exercitará a adequação do conteúdo da BNCC à realidade do espaço
escolar em que estará inserido. Para tanto, o residente será responsável pela regência de uma turma ao
longo do período que corresponde a parte de um módulo. Ainda que acompanhado pelo preceptor e tendo
suas ações previamente definidas pela coordenação do subprojeto, caberá ao licenciando definir os planos
de aula e as avaliações dos alunos. Neste sentido, deverá empregar uma perspectiva sócio-antropológica
para compreender a relação entre aluno/professor, se valendo de suas conclusões como matéria-prima
para a adequação dos conteúdos teórico-conceituais à realidade do aluno.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
As oficinas de preparação de aulas e as reuniões periódicas serão espaços de articulação das atividades
entre preceptores e residentes. Os residentes apresentarão planos de aulas semanalmente, permitindo a
orientação dos preceptores e o acompanhamento das atividades pelo coordenador. Reuniões quinzenais
servirão como forma de avaliação e planejamento coletivo por meio da troca de experiências. Estes
espaços de encontro também visam complementar a experiência da prática docente. Partindo do princípio
de que determinados elementos da docência, especialmente aqueles que ocorrem na interação propiciada
em sala de aula, não podem ser totalmente apropriados conceitualmente, as oficinas e reuniões permitem
debater e versar sobre as dificuldades, oportunidades e soluções para lidar com os desafios colocados no
espaço escolar. Nestes espaços se articulam algumas das dimensões nem sempre perceptíveis na
discussão conceitual, tais como: a fala em público, a relação com problemas pessoais trazidos aos
residentes pelos estudantes, o rendimento diferenciado de abordagens entre diferentes salas de aula,
limitações impostas pela infraestrutura da escola, entre outras.
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Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
O subprojeto Sociologia elege a BNCC como eixo de suas atividades. Pretende-se realizar uma análise
crítica do texto do BNCC, identificando o conteúdo da Sociologia e o seu prolongamento a partir do
conteúdo interdisciplinar. Num primeiro momento, identificaremos os conteúdos a serem abordados pela
Sociologia, garantindo a especificidade da perspectiva sociológica. Trata-se de garantir o desenvolvimento
de ações que desnaturalizem os elementos da vida social, simultaneamente à adoção de métodos
científicos para a compreensão das dinâmicas sociais. A adoção de uma perspectiva interdisciplinar visa
incluir métodos e conteúdos que se relacionem com as outras Ciências Sociais: a Antropologia e a Ciência
Política. A partir deste ponto, e garantindo-se a especificidade das Ciências Sociais, possibilita-se a
interlocução com outras Ciências Humanas, a História e a Filosofia. Neste sentido, adotando como princípio
uma “atitude inquiridora da realidade”, buscaremos questionar os elementos sociais que se apresentam de
forma reificada, se preocupando em sublinhar o caráter científico das Ciências Sociais. A análise de
evidências construídas por meio do método científico pretende desenvolver nos estudantes a capacidade
de elaborar argumentos de forma autônoma e responsável.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
A inserção do licenciando se dará em três etapas: observação e análise da escola (interna e externa),
análise do Projeto Político Pedagógico, e acompanhamento prévio das aulas dos preceptores. Tendo em
vista a necessidade, anterior a qualquer ação, de compreender o contexto escolar, tanto no que diz
respeito às condições internas da escola, quanto à relação que a mesma tem com a comunidade, faremos
um mapeamento das condições estruturais dos espaços escolares. O mapeamento é feito com o intuito de
conhecer tais aspectos da escola, para que partindo dessa análise possamos construir planos de regência
que considerem as particularidades do perfil de cada escola. O mapeamento será dividido em interno e
externo, sendo que o primeiro se constituirá no espaço físico da escola, como as salas, os laboratórios, a
quadra etc., assim como a descrição do funcionamento dos locais em que trabalham funcionários como na
biblioteca, na secretária e na cozinha. Enquanto o mapeamento externo será realizado por meio de
observações em torno da escola as quais buscarão evidenciar o contexto que a escola está inserida e quais
as relações sociais, econômicas e históricas de seu entorno, bem como as outras instituições ao seu redor
e suas interações. Simultaneamente a esta etapa, caberá aos residentes o estudo do Projeto Político
Pedagógico da escola. Em seguida, os residentes passarão a acompanhar as aulas dos preceptores.
Também nesta etapa, será elaborado o calendário de aulas, definindo-se a ementa da disciplina durante as
aulas no período do módulo.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
O subprojeto de Sociologia tem suas atividades organizadas em torno da experiência de regência dos
residentes, e da constituição de espaços de interação da equipe. Assim, as oficinas a serem realizadas
quinzenalmente, e as reuniões entre preceptores e residentes que ocorrerão semanalmente, garantem o
estabelecimento de uma interação contínua entre os envolvidos no projeto. Além disso, a elaboração
semanal dos planos de aula permite que preceptores e coordenadores possam acompanhar o
desenvolvimento do residente.
Resultados esperados para o subprojeto.
Espera-se que ao fim do projeto o licenciando tenha percorrido uma trajetória capaz de definir a sua
posição como docente/pesquisador, assim como o fortalecimento, na escola, do papel da Sociologia
enquanto etapa essencial da formação cidadã. Além disso, espera-se: - o domínio pelo licenciando do
conteúdo de Sociologia presente na BNCC. - a capacitação do licenciando para adequar os conteúdos da
disciplina ao contexto escolar, adotando uma perspectiva sócio-antropológica. - atender aos objetivos do
Edital nº 01/2020 - RP/CAPES.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.
Não se aplica.
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No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
Não se aplica.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Língua Espanhola Língua
Portuguesa Uberlândia/MG Uberlândia/MG

Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
PAULA GODOI ARBEX 78381924634 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 0

Coordenador de Área CPF Bolsista?
KELI MARIA DE SOUZA COSTA
SILVA 04475088658 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 0

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
• Propor novas formas de ensinar a Língua Portuguesa, especialmente no que tange ao estudo dos gêneros
textuais e às formas de aliar leitura e escrita. • Propor estratégias para o ensino de Língua Portuguesa
como segunda língua para surdos, com base no princípio da influência da Libras (Língua Brasileira de
Sinais) na escrita desse sujeito. • Propor estratégias para o Ensino de Língua Espanhola a partir de temas
interdisciplinares, que conectem os licenciandos e os estudantes atendidos com problemas
contemporâneos. • Realizar levantamento dos acervos das bibliotecas e de demais espaços apropriados à
prática da leitura nas escolas participantes. • Promover oficinas de produção de texto, rodas de
leitura/contação de histórias, palestras acerca de temas interdisciplinares, entre outras. • Desenvolver
estratégias de interação e ensino junto ao público-alvo – com o acompanhamento dos preceptores e das
docentes orientadoras e com a ampla participação da comunidade escolar – apoiadas nos pilares da leitura
e da escrita em Língua Portuguesa.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
As escolas-campo participantes do subprojeto, situadas em Uberlândia/MG, são escolas urbanas, de
infraestruturas variadas, representando as diferentes realidades presentes no município, e que atendem
aos seguintes níveis escolares: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA. O
município de Uberlândia, com uma população estimada de 691.305 pessoas no ano de 2019, é a 2ª maior
cidade do Estado de Minas Gerais e atualmente conta 185 escolas de Ensino Fundamental e 52 de Ensino
Médio. Assim como ocorre em outros municípios brasileiros, a educação enfrenta desafios que exigem
ações para a melhoria da qualidade do ensino e da estrutura do espaço escolar, bem como investimentos
na formação inicial e continuada de professores.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo
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As atividades do subprojeto, viabilizadas por meio da parceria entre a Educação Superior (UFU) e as redes
públicas da Educação Básica, buscam promover a articulação entre a teoria e a prática na formação do
futuro professor. Esse contexto possibilita ao licenciando um aprofundamento da reflexão sobre o exercício
profissional e o papel social da docência, bem como incentiva sua autonomia, tendo em vista o
aprofundamento acerca dos referenciais teórico-metodológicos da educação face à vivência do cotidiano
escolar.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
• Organização dos núcleos. • Reuniões periódicas para discussão, análise, reflexão e construção de
propostas de inserção e ação nas escolas. • Proposição de ações colaborativas com a participação dos
diferentes sujeitos que integram o subprojeto.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
• Estudo da proposta da área de Linguagens da BNCC. • Discussões e reflexões acadêmicas acerca das
propostas curriculares/pedagógicas das Licenciaturas em Letras da UFU, tendo em vista as orientações da
BNCC, visando à percepção dos impactos da Residência Pedagógica para a formação inicial do docente. •
Elaboração de planos de aula pautados nas competências e habilidades propostas pela BNCC, para a
consequente execução das regências.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
• Organização dos núcleos e levantamento das necessidades, expectativas e atribuições dos participantes
do subprojeto. • Conhecimento acerca do contexto e da história das escolas envolvidas. • Inserção no
espaço escolar e estudo sobre o funcionamento e a organização das escolas. • Promoção de atividades
coletivas nas escolas, que visem ao acolhimento dos residentes e à criação de vínculos, responsabilidades
e interação com os sujeitos do contexto escolar.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
• Reuniões para orientação, planejamento e avaliação das ações desenvolvidas nas escolas. • Presença e
participação em ações a serem realizadas nas escolas envolvidas • Relatórios parciais e finais a serem
elaborados pelos residentes e pelos professores preceptores.
Resultados esperados para o subprojeto.
• Formação de professores conscientes acerca da realidade escolar e autônomos em relação a suas
práticas nesse contexto. • Formação de professores preparados para a vivência escolar inclusiva,
especialmente no que tange ao ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para surdos. •
Formação de professores de Língua Espanhola capazes de promover processos de desestrangeirização e
de descolonização do idioma no contexto escolar. • Propostas didáticas na área de Linguagens tendo em
vista os princípios norteadores da BNCC. • Proposição de ações voltadas ao desenvolvimento do
vocabulário, da compreensão de textos, da produção escrita e da leitura de diferentes linguagens: verbal
(oral, visual-motora e escrita), sonora, digital etc. • Elaboração de materiais didáticos na área de
Linguagens, tendo em vista metodologias de ensino inovadoras, contextualizadas e interdisciplinares. •
Ressignificação da prática pedagógica a partir de uma convivência crítica e reflexiva com o cotidiano
escolar. • Produção de trabalhos acadêmicos que possibilitem a socialização e divulgação das ações da
Residência Pedagógica realizadas no contexto do Subprojeto.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.
Não se aplica.
No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
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Considerando o propósito da interdisciplinaridade, de promover a articulação de conhecimentos entre as
áreas, com a abordagem de temas afins, a serviço do desenvolvimento social e humano de alunos e
também de professores, e considerando ainda contemplar a proposição apresentada pela BNCC com
relação ao ensino e aprendizagem das Linguagens, observando a garantia dos direitos linguísticos aos
diferentes povos e grupos sociais brasileiros, o presente subprojeto pretende desenvolver estratégias de
ensino que colaborem para a promoção de competências e habilidades dos estudantes e que possibilitem a
estes articularem o conhecimento desses componentes em situações de aprendizagem significativas e
relevantes para a formação integral desse sujeito. Nesse sentido, acredita-se que a articulação das áreas
constantes desse subprojeto colaborará com a ampliação das práticas de linguagens dos estudantes,
promovendo oportunidades a eles de consolidação e ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre
as linguagens, contemplando, além da Língua Portuguesa, também a Libras, primeira língua dos surdos
brasileiros, e a Língua Espanhola, como conteúdo promotor de relações epistemológicas entre os
estudantes brasileiros e os estudantes hispanohablantes. Além disso, o desenvolvimento desse projeto, ao
apresentar três frentes de trabalho (Língua Portuguesa, Libras e Língua Espanhola), vem ao encontro das
orientações da BNCC, quando possibilita a ampliação de situações “nas quais os jovens aprendam a tomar
e sustentar decisões, fazer escolhas e assumir posições conscientes e reflexivas, balizados pelos valores da
sociedade democrática e do estado de direito”.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Arte Uberlândia/MG Uberlândia/MG
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
ROBERTA MAIRA DE MELO 88882322653 Sim
ROSIMEIRE GONCALVES DOS
SANTOS 36961906168 Sim

ELSIENI COELHO DA SILVA 48510785600 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 0

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.
• Garantir uma amplitude, de espaços teórico/práticos, reflexivos e de interlocução entre a comunidade
universitária e escolar, na formação do docente (universitário, escolar e licenciando) em Artes Visuais e
Teatro, em que se articule formação, prática docente e profissionalização. • Fomentar uma prática
investigativa como meio de formação permanente e de autonomia em que o professor possa ter na
pesquisa um dos recursos didático-pedagógico para o ensino de artes (Artes Visuais e Teatro), em suas
diferentes dimensões. • Promover experiências artísticas, de planejamento e de ensino-aprendizagem de
processos criativos na busca por estratégias metodológicas a partir da Base Nacional Comum Curricular e
da concepção de Artes (Artes Visuais e Teatro), de professor, de aluno, de escola em seu contexto social,
econômico e cultural. • Fomentar a coleta de dados orais, documentais e imagéticos na apreensão da
identidade cultural dos alunos, como referência para processo de criação, produção de recurso didático e
ensino de artes, no contexto de uma escola pública em Uberlândia. • Conhecer a comunidade escolar e
reconhecer as atividades cotidianas no ambiente escolar como integrantes essenciais da prática docente,
desenvolvendo, assim, a identidade dos e das estudantes de Licenciatura em Artes Visuais e em Teatro
como futuros professores da Educação Básica.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo
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Minas Gerais apresenta uma evolução expressiva no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), partindo da nota média geral das instituições públicas de 4,5 entre 2005 e 2007, momento este em
que a meta não foi atingida, até atingir a nota 6,1 em 2017 considerando a Educação Básica como um
todo. Os índices foram atingidos até 2017 e a meta estabelecida para 2019, cujo resultado ainda não está
disponibilizado ao público, foi de 6,3. Essa evolução demanda atenção no sentido de manter os índices
alcançados e ampliá-los para cumprir a meta de 6,6 até o ano-base de 2021. Especificamente na realidade
regional abarcada por este subprojeto com base nos dados de 2017, no município de Uberlândia, os
mesmos índices oscilam entre 4,7 e 7,4. Dentro dessa realidade, das 104 escolas públicas analisadas,
65,1% das instituições escolares estão em situação de alerta, atenção ou melhoria e distantes ainda de
atingir as metas previstas pelo Plano Nacional de Educação vigente. O subprojeto das Artes Visuais e
Teatro vislumbra o trabalho com os apontamentos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O
componente curricular Arte muito pode contribuir para o aprendizado dos alunos e articular os saberes
com outras áreas de conhecimento de forma efetiva e produtiva. O componente curricular contribui, ainda,
para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às
diferenças e o diálogo intercultural, pluriético e plurilíngue importantes para o exercício da cidadania. A
arte propicia a troca entre culturas e favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas
(BNCC – artes: p.151). Trabalhar para ampliar o repertório de conhecimento cultural dos alunos das escolas
da rede oficial de ensino e o reconhecimento da importância da cultura na qual estão inseridos, além de
contribuir com a formação do cidadão, contribui para a formação nas demais disciplinas, com
conhecimentos específicos do ser humano, da nossa história e de situações práticas a serem incorporadas
nos conteúdos formais. Apropriando, portanto de situações reais para a explanação dos conteúdos das
diversas áreas em detrimento de exemplos hipotéticos. Este subprojeto deseja contribuir com a formação
de docentes das áreas de Artes, permitindo que o discente de licenciatura atue de forma direta no
ambiente escolar, proporcionando a interação entre a teoria e prática, garantindo aos alunos vinculados ao
programa oportunidades de vivenciar experiências de planejamento e regência. Nessa perspectiva,
compreendemos que a universidade é importante produtora de saber, contudo, não é a única. Assim,
almejamos proporcionar o diálogo entre a universidade e a escola, por meio da articulação entre a
pesquisa e a aprendizagem, centrada no uso das fontes nas salas de aula. A comunicação entre esses
grupos possibilita a construção de saberes relevantes na prática docente e na formação dos discentes.
Esta é uma experiência que tem sinalizado para a necessidade de entender a multiplicidade das realidades
escolares na cidade de Uberlândia. As atividades de ensino serão avaliadas constantemente e novas
atuações serão estabelecidas, a partir dos resultados alcançados e da realidade observada no contexto
escolar, implementando ações de ensino e o uso de materiais didáticos diversos, sobretudo pelo potencial
destes na geração de interesse por parte dos alunos das escolas públicas, principal força a ser mobilizada
para mudanças qualitativas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas de
atuação.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
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Ao propormos uma formação teórico/prática por meio da investigação, planejamento, docência e reflexão
assumimos, como sujeitos aprendizes, uma relação de horizontalidade e de troca de saberes, numa
construção de conhecimento coletivo, entre docentes universitários, da educação básica e licenciando. É
desse lugar que propomos trabalhar a construção da autonomia do/a licenciando/a. Como sujeito em
permanente formação, capaz de construir experiencias na atuação profissional, de se conscientizar de uma
identidade docente, singular e plural, individual e coletiva, em meio as condições de trabalho, de
imprevistos, incertezas, dilemas e situações de conflito no exercício do magistério. Uma identidade
docente constituída a partir das posições que assumimos e com as quais nos identificamos, e que se
constitui de um elo entre o eu as dimensões culturais e sociais. A arte em si e seu ensino, por sua vez, lida
com a subjetividade, com a expressão dos sentimentos mais íntimos e particulares, que são significados e
se significam no contexto social e cultural. Logo, trabalhar subjetividade e identidade, no campo da arte, é
evidenciar o sujeito em sua essência, como fonte do processo de criação de quem ao mesmo tempo produz
poeticamente e é criador, numa relação com o mundo, consigo mesmo, com os outros. A identidade
cultural, para além de ser trabalhada numa percepção identitária de formação docente, aqui é pensada e
analisada, numa perspectiva simbólica, ativa e temporal, contextualizada e articulada à leitura de mundo,
suas visualidades e processos de criação estáticos e em movimento, em narrativas visuais e corporais. A
formação docente assim é pensada no movimento da história dos professores e licenciandos de artes, suas
relações com as práticas observadas, suas características, seus limites e suas contradições localizadas e
determinadas historicamente no espaço escolar. É nesse sentido que os esforços docentes para a formação
de professores, nesse projeto, procuram trabalhar a identidade cultural e suas interfaces com os conteúdos
e estratégias de ensino de artes na contemporaneidade. Buscamos, com isso, construir possibilidades de
formação de professores e práticas inovadoras no ensino do componente curricular Artes, aqui
representado em duas subdivisões dessa área de conhecimento: as Artes Visuais e o Teatro.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
Para valorizar o trabalho coletivo, desenvolveremos, na UFU, estratégias de trabalho comum entre as
equipes componentes do núcleo de Artes (Artes Visuais e Teatro), que procuraremos replicar no contexto
das escolas participantes do Programa Residência Pedagógica, entre as pessoas responsáveis pela gestão
escolar, o/a preceptor/a e a equipe de residentes. Como principais estratégias, incluem-se: • O
compromisso com uma relação de horizontalidade nas relações entre educadores e educandos, buscando
desenvolver a autonomia em todos os níveis, sem, contudo, perder de vista a orientação segura, pautada
em um conceito de autoridade conquistada dialogicamente, que reconheça como fundamento o
conhecimento não apenas acadêmico, mas também a experiência de vida das docentes universitárias,
dos/das preceptor/as e de todos/as os/as profissionais da educação envolvidos no trabalho. • a participação
ativa das orientadoras, licenciandos/as e preceptores/as na concepção do plano de ação formativa dos/as
residentes. No desenvolvimento dessa estratégia, serão propostos os ajustes necessários da proposta de
trabalho à realidade encontrada nas salas de aula de Artes – Visuais ou Teatro – das escolas participantes
do programa. • O planejamento de atividades comuns às equipes de Artes Visuais e Teatro, que poderão
acontecer em grupos separados ou em conjunto, em tempos diferentes ou em sincronia. Com tais
atividades, promoveremos fruições artísticas como visitas a museus, galerias e espaços culturais em que
ocorram apresentações teatrais. Após essas visitas, promoveremos a socialização de relatórios produzidos,
bem como de textos para fundamentação de uma reflexão crítica sobre a arte apreciada. As atividades
coletivas de leitura e reflexão poderão acontecer tanto em espaços físicos do Campus Santa Mônica, como
em espaços virtuais, a exemplo de blogs e páginas em redes sociais. • A proposta de atividades de fruição
artística em espaços culturais da cidade de Uberlândia às escolas em que desenvolveremos o
subprograma, no contexto de cada uma das equipes de preceptor e residentes, incluindo a possibilidade de
promovermos a articulação de conteúdos comuns com áreas afins. • Reuniões semanais de cada equipe de
trabalho com sua(s) orientadoras(s) para realizar avaliações contínuas e, caso se mostre necessário, propor
um redirecionamento do planejamento para atender as demandas do ensino de arte a partir da identidade
cultural para a formação e construção identitária da prática docente.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
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A BNCC constitui-se como uma primeira referência para a prática docente e, por isso, de formação do
licenciando. No caso desse subprojeto, trabalhamos com duas das quatro áreas de conhecimento do
componente arte: Teatro e Artes Visuais, enquanto conteúdos de Dança e Música podem ser contemplados
em sua transversalidade, em diálogo com os dois campos específicos de conhecimento trabalhados. Nosso
subprojeto tem como estratégias: • Exploração do conhecimento da BNCC em diálogo com a prática
docente do professor - receptor dos licenciandos -, de maneira fundamentada, reflexiva e crítica. • Escolha
da identidade cultural, individual e coletiva, como tema base para investigação, planejamento, prática
docente e produção de recurso didático articulado com a proposição da BNCC (2018, p. 82) que tem nas
experiências de aprendizagem do componente curricular artes “o sujeito e suas relações consigo mesmo,
com o outro e com o mundo como fundamentais, proporcionando-lhe a capacidade de se colocar no lugar
do outro ao mesmo tempo que se diferencia dele” de maneira negociar “identidades e pertencimentos,
praticando diferentes formas de entendimento e expressão” e “oportunizar experiências na dimensão da
sensibilidade, da ética, da estética e da poética”. • Escolha de procedimentos metodológicos apropriados
ao alcance dos objetivos propostos neste projeto. No componente Artes Visuais, o campo imagético de
referência identitária e produção constituirá a base para a experimentação, manipulação e apropriação de
materiais plásticos de modo a explorar o imaginário e práticas expressivas como leitura dos sujeitos
inseridos num contexto e no componente Teatro o corpo, a identidade individual e coletiva, será
trabalhado como referência básica para expressões, verbais e não verbais, numa produção coletiva e
colaborativa de modo a explorar a percepção, imaginação, a intuição a memória e a emoção. •
Compartilhamento do conhecimento, na perspectivo do aprender e ensinar artes (Visuais e Teatro) de
modo simultâneo a estesia, fruição, expressão, criação, reflexão e crítica, na perspectiva da
indissociabilidade do fazer, conhecer e exprimir, o que significa trabalhar a formação por meio de um fazer
que enquanto faz inventa o por fazer e modo de fazer. • Proposta de roda de conversas dos/as
licenciandos/as com professores/as, artistas e pesquisadores/as sobre identidade e processo de criação em
Artes: Teatro e Artes Visuais. • Visitas a espaços de produção artística e circulação, em espaços
institucionais e não institucionais, para conhecer a produção local e nacional em Artes: Teatro e Artes
Visuais.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
Consideramos a ambientação dos/as residentes na escola como uma etapa determinante do sucesso de
nosso trabalho na Residência Pedagógica. Por isso, no propósito de promovê-la, cuidaremos de
desenvolver as seguintes estratégias: • Orientação de estudos prévios sobre o bairro onde se localiza cada
escola em que os/as residentes de Artes Visuais e Teatro desenvolverão seus trabalhos, considerando o
tempo a ser dispendido no trajeto de suas casas (ou do Campus Santa Mônica) até suas respectivas
escolas e o melhor meio de se locomoveram nesse percurso. • Orientação de estudos prévios sobre espaço
e ambiente escolar, cotidiano escolar, ritos e ritmos observados em tal espaço, sem esquecer de
considerar os profissionais que o constroem na perspectiva de educadores, desde o porteiro ou a porteira,
aos e às docentes, à equipe gestora, merendeiras, secretários e secretárias. • Reuniões com o/a
preceptor/a para planejamento e preparação da primeira visita da equipe à escola onde desenvolverá o
trabalho. Acompanhamento da visita para orientação das atividades de observação e registros. • Análise
do calendário anual da rede escolar em que se situa a escola onde o trabalho será desenvolvido para
efetuar o ajuste da proposta inicial à realidade encontrada. • Orientação de leitura e análise do Plano
Político Pedagógico da escola em que a equipe trabalhará.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
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Na rotina do Programa Residência Pedagógica, é o/a professor/a da escola a ele vinculada quem
supervisiona as atividades dos/as estudantes residentes. Como estratégia das orientadoras das equipes de
Artes Visuais e Teatro para o acompanhamento das atividades cotidianas deste núcleo, consideramos: •
Elaboração e discussão prévia dos planos de aula com o/a preceptor/a e a equipe discente. • Reuniões
periódicas com discentes e preceptor/a para experimentação de atividades de fruição e produção
artísticas. • Agendamento de conversas com a equipe sobre o andamento do projeto e a necessidade de
readequação da proposta • Agendamento de apresentações sobre o trabalho de residentes de uma equipe
para as demais, no âmbito deste projeto. Essas apresentações poderão ocorrer em aulas de disciplinas da
área do ensino de Artes (Teatro e Artes Visuais), em atividades de extensão ou no formato de comunicação
a eventos científicos.
Resultados esperados para o subprojeto.
• Desenvolvimento de habilidades dos/as estudantes para o trabalho pedagógico em Artes, desde a
elaboração de planos de aula à regência de classe sob supervisão do/da preceptora com formação na área
específica de Artes deste subprojeto (Artes Visuais ou Teatro) • Compreensão das potencialidades do
trabalho coletivo nas fases de elaboração, planejamento e execução do subprojeto. • Compreensão da
escola como um componente da organização social da comunidade em que se insere. • Publicação de
relatos sobre a experiência vivida no Programa.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.
Não se aplica.
No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
No contexto do subprojeto Artes, tratamos de uma área complexa que será representada nessa versão do
Programa Residência Pedagógica pelos cursos de Artes Visuais e Teatro. Buscaremos articular o trabalho
das equipes com o planejamento de atividades comuns e, em seguida, com momentos de leitura e reflexão
sobre as atividades experimentadas. Para os/as residentes, prevemos atividades conjuntas na forma de
visitas guiadas a museus, exposições, apreciação de espetáculos teatrais, filmes e palestras. Para a
articulação do trabalho desenvolvidos nas escolas, prevemos momentos de planejamento e de
compartilhamento. Se pudermos dispor de recursos materiais e de tempo dos discentes da educação
básica para proporcionar-lhes, igualmente, as atividades de fruição artística previstas para as equipes
deste subprojeto, propomos o desenvolvimento deste trabalho no coletivo ampliado.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Geografia História Uberlândia/MG Ituiutaba/MG Ituiutaba/MG Uberlândia/MG
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
GUSTAVO DE SOUZA OLIVEIRA 06372912635 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Coordenador de Área CPF Bolsista?
JEANE MEDEIROS SILVA 04285547686 Sim
WELLINGTON AMARANTE
OLIVEIRA 34113678812 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo
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Objetivos Específicos do Subprojeto.
 Atuar no ensino fundamental e médio das escolas públicas.  Fomentar o pleno desenvolvimento das
habilidades específicas exigidas na formação de professores e pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para o exercício do magistério nas áreas de História e Geografia.  Oferecer uma formação
acadêmica ampla e de excelência, em paralelo com as atividades curriculares, que permitam contribuir
para um profissional crítico e atuante.  Fazer com que os licenciandos compreendam a realidade escolar,
a função social da escola, o projeto político-pedagógico e consigam pensar metodologias que possam
colaborar na resolução de problemas.  Incentivar a autonomia dos licenciandos na busca por estratégias
de ensino-aprendizagem no cotidiano escolar.  Analisar o processo de ensino-aprendizagem dos
conteúdos de História e Geografia a partir da BNCC, considerando práticas de ensino inovadoras nas
escolas públicas de educação básica, por meio da aproximação dos professores da rede como formadores
dos futuros docentes nas áreas do subprojeto.  Conhecer o formato e o conteúdo de documentos e textos
legais e desenvolver capacidade para proposições e intervenções;  Contribuir para a adequação dos
currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura à BNCC, desenvolvendo o conhecimento e a
prática das competências gerais e específicas da Educação Básica, e suas respectivas habilidades, bem
como o conhecimento e a prática das competências gerais e específicas das áreas de História e Geografia
e suas respectivas habilidades;  Promover a integração da formação acadêmica com a futura atividade
profissional.  Valorizar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura em
História e Geografia, promovendo a integração entre educação superior e a educação básica da rede de
ensino público em Uberlândia e Ituiutaba.  Contribuir para articular a teoria e a prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas dos cursos de licenciatura em foco,
estreitando a relação entre as escolas da rede e os cursos de formação de professores.  Estimular a
melhoria do ensino de graduação formando jovens com iniciativa, expressão oral e argumentação, capazes
também interagir de diferentes maneiras no campo da História e Geografia.  Promover a interação
contínua entre bolsistas e corpo docente dos cursos envolvidos.  Implementar ações voltadas para a
comunidade, com vistas a combater os preconceitos.  Promover a interdisciplinaridade por meio de
projetos ensino.  Incentivar a participação em atividades de planejamento que envolvam a elaboração de
planos de aula e a construção de materiais didáticos que atendam os projetos pedagógicos da escola, com
fundamento na leitura e discussão de referenciais teóricos de diferentes metodologias de ensino.  Inserir,
reflexivamente, os licenciandos de História e Geografia no cotidiano de escolas da rede pública de
Uberlândia e Ituiutaba, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
metodológicas e práticas de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de dificuldades
identificadas no processo de ensino-aprendizagem.  Desenvolver atividades que aperfeiçoem as
habilidades de leitura e escrita através da produção textual direcionada ao trabalho docente e à produção
de relatórios.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
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Minas Gerais apresenta uma evolução expressiva no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), partindo da nota média geral 4,5 (o que inclui instituições públicas e privadas), entre 2005 e 2007,
até atingir a nota 6,0, em 2017, considerando a Educação Básica como um todo. Essa evolução demanda
atenção no sentido de manter os índices alcançados e crescê-los para cumprir a meta de 6,7 para 2021.
Especificamente, a realidade regional abarcada por este subprojeto é mais preocupante: com base nos
dados de 2017, o município de Ituiutaba, para os anos finais do Ensino Fundamental das escolas públicas,
apresentou uma oscilação no Ideb entre 3,1 e 6,0; no município de Uberlândia os mesmos índices
oscilaram entre 3,1 e 6,7. Dentro desse espectro, a maioria das instituições escolares estão em situação de
alerta e distantes ainda de atingir as metas previstas pelo Plano Nacional de Educação vigente. No aspecto
quantitativo, de acordo com dados da Fundação Lemman, a cidade de Uberlândia possui 336 escolas
somando as públicas e particulares. As instituições públicas somam 193 e são compostas pela rede
municipal, estadual e federal, sendo 178 urbanas e 15 rurais. O número de alunos está distribuído da
seguinte forma, creche (9.024), pré-escola (11.337), anos iniciais (37.806), anos finais (30.936), Ensino
Médio (19.581), EJA (9.221) e Educação especial (4.373). Totalizando 122.278 alunos matriculados no ano
de 2018. Ituiutaba possui 68 instituições escolares que trabalham com a educação básica, entre públicas e
privadas, destacando-se uma de administração federal e uma centrada na educação especial. Nesse
conjunto, de acordo com o Censo Escolar de 2018, teve-se no município um universo de matrículas de
22.337, sendo 11.990 realizadas nos níveis e modalidades de atuação desse subprojeto: anos finais do
Ensino Fundamental (5.086), Ensino Médio (3.446), Educação Especial (1271) e EJA (2187). Grande parte
das escolas públicas de Ituiutaba e Uberlândia indicam dificuldades de natureza estrutural: ausência de
equipamentos e espaços de trabalho adequados; carência de material de expediente para providenciar
listas de exercícios, provas, textos de apoio etc. Projetos Político Pedagógicos desatualizados ou
inoperantes; inexistência de logística para atividades de campo; dentre outras. Essas dificuldades no
trabalho docente, consequentemente, prejudicam o andamento das atividades planejadas,
comprometendo a qualidade de ensino oferecida. Quanto à formação de professores, há a necessidade de
estreitar as relações entre a Universidade e as Instituições escolares, haja vista as dificuldades que os
licenciandos encontram para desenvolver seus estágios supervisionados. As demandas da comunidade
escolar (seu universo histórico, social, cultural e político) nos obrigam a uma condução em processo de
reflexão epistemológica e didático-pedagógica, de modo que o planejamento venha a partir das
necessidades identificadas nas escolas, mas sem perder de vista o foco nas bases curriculares e na
especificidade do conteúdo da área de História e Geografia no sentido de formar os professores,
consolidando suas experiências docentes iniciais. No contexto geral, os municípios de Uberlândia e
Ituiutaba enfrentam questões como ausência de professores em sala de aula e a dispersão do foco no
ensino-aprendizagem, indicativos de um quadro de insatisfação dos docentes quanto ao plano de carreira
do magistério estadual, dentre outros problemas. Nesse contexto, é relevante destacarmos que a realidade
da Educação Básica nas cidades de Uberlândia e Ituiutaba não é diferente do restante do país. A educação
está diretamente ligada à produção de sentidos e valores. Busca-se por meio dela orientar as gerações
atuais diante das incertezas do futuro, exigindo do docente sólida formação científica, pedagógica e
humanista. Formação que consiga lidar com questões atuais, como distribuição de renda, conservação dos
recursos naturais, valorização do trabalho humano, ações afirmativas, valorização da diversidade cultural,
entre outras. Nesse subprojeto, as atividades de ensino terão como referência os resultados das pesquisas-
diagnósticas relativas ao ensino e aprendizagem nas escolas, implementando ações de ensino e o uso de
materiais didáticos diversos, sobretudo pelo potencial destes na geração de interesse por parte dos alunos
das escolas públicas, principal força a ser mobilizada para mudanças qualitativas no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das escolas de atuação.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
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Este subprojeto deseja contribuir com a formação de docentes das áreas de História e Geografia,
permitindo que o discente de licenciatura atue de forma direta no ambiente escolar proporcionando a
interação entre a teoria e prática, garantindo aos alunos vinculados ao programa oportunidades de
vivenciar experiências de ambientação, planejamento e regência. Nessa perspectiva, compreendemos que
a universidade é importante produtora de saber, contudo, não é a única. Assim, almejamos proporcionar o
diálogo entre a universidade e a escola, por meio da articulação entre a pesquisa e a aprendizagem,
centrada no uso das fontes nas salas de aula, fortalecendo a relação entre as práticas docentes, o Projeto
Político-Pedagógico e a BNCC. A comunicação entre esses grupos possibilita a construção de saberes
relevantes na prática docente e na formação dos discentes. Esta é uma experiência que tem sinalizado
para a necessidade de entender a multiplicidade das realidades escolares na cidade de Uberlândia e
Ituiutaba. Entendemos, ainda, que a formação da pessoa humana, a formação da cidadania e a preparação
para o mundo do trabalho requer intensidade na aquisição de um olhar interdisciplinar sobre o mundo, a
compreensão crítica dos discursos que permeiam a cultura em todos os espectros da realidade. O tempo, o
espaço e as práticas instituintes da sociedade brasileira e mineira requerem profissionais da educação
(atuantes e em formação) atentos às transformações históricas, geográficas e culturais que contextualizam
nossa existência. Para tanto, defendemos uma contribuição para aproximar a universidade e a escola,
rompendo com paradigmas que definem a universidade como espaço exclusivo de formação e produção e
a escola como ambiente de reprodução.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
Dentre as estratégias previstas para a efetivação dos trabalhos e a integração dos grupos, buscaremos
realizar reuniões periódicas com os residentes e seus preceptores, com o objetivo de planejar as ações na
escola e trocar experiências. Espera-se que o trabalho coletivo e interdisciplinar desenvolva princípios
científicos basilares como a observação, descrição, representação e explicação dos processos de
construção social. Para isso, o presente Subprojeto baseia-se na formação docente voltada à prática dos
alunos de Licenciatura em História e Geografia para atuação em escolas públicas de ensino fundamental e
médio por meio da produção de recursos didáticos pelos licenciandos e pelo desenvolvimento de produtos
educacionais, tais como exposições, oficinas, sequências didáticas, aulas e trabalhos de campo, produção
textual e audiovisual, atividades de leitura e interpretação de textos em múltiplos suportes. Além de ações
de apoio à leitura e produção textual do licenciandos, através da produção de resumos e resumos
expandidos para eventos acadêmicos. Consideramos, a propósito, que na Educação Básica a Leitura do
Espaço, da História e da Cultura a partir da paisagem local e do espaço vivido, dos lugares de memórias,
das relações sociais e culturais próprias fazem dos alunos e licenciandos sujeitos das relações de ensino e
aprendizagem, pois o desenvolvimento das múltiplas leituras acerca dos fenômenos nas escalas local,
nacional e global deve envolver referências dos próprios discentes. Através de estratégias de observação e
diagnóstico escolar e de ações pedagógicas, espera-se promover a integração entre educação superior e
educação básica e, sobretudo, inserir os licenciandos de História e Geografia no cotidiano das escolas da
rede pública. Dessa forma, oportuniza-se que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar
do magistério, por meio da apropriação/reflexão acerca das especificidades do trabalho docente em
realidades sociais carentes; bem como espera-se contribuir para a articulação entre teoria e prática
necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de
licenciatura.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
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Os fundamentos pedagógicos da BNCC asseguram o compromisso com a educação integral, considerando
a formação e o desenvolvimento humano global (dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral
e simbólica), isto é, o desenvolvimento da pessoa humana, da cidadania e a preparação para o mundo do
trabalho. Propomos como estratégia a proposição de temas centrais que permitam o desenvolvimento de
um pensamento científico, crítico e criativo, em que o raciocínio seja uma forma de desenvolver
estratégias e buscar soluções por meio de: a) exploração de ideias (testar, combinar, modificar e gerar
ideias); b) conexões (correlacionar ideias específicas e amplas; prévias e novas) c) criação de processos de
investigação (projetar uma pesquisa, criar os meios de resolver um problema); d) soluções (questionar e
modificar ideias existentes, buscando inovação); e) execução (criar estratégias para por ideias em prática;
lidar com erro e acerto); f) formulação de perguntas (mais que saber responder, saber
perguntar/questionar); g) interpretação de dados (consideração do contexto, embasamento científico, ético
e estético); h) lógica e raciocínio (utilização de raciocínio lógico, exemplos concretos e conhecimentos para
fundamental e executar investigações); i) desenvolvimento de hipóteses (supor, pressupor, considerar
variáveis); j) avaliação do raciocínio e explicação de evidências (identificar informações falsas, falhas de
raciocínio e diferentes pontos de vista); l) síntese (coordenar diversas fontes, as próprias ideias e
diferentes pontos de vista). Acreditamos que estas estratégias permitem um estudo não conformista, não
simplesmente passivo, mas reativo: Por que é assim? Tem que ser sempre assim? Posso explicar de outra
maneira? Todas as explicações possíveis são válidas? Por quê? Nosso subprojeto contribuirá para a
formação autônoma do licenciando a partir da escolha de um tema transversal que organizará as
atividades. O subprojeto contempla a história regional e o uso de imagens disponibilizadas no Centro de
Documentação e Pesquisa Histórica (CDHIS) vinculado ao Instituto de História da Universidade Federal de
Uberlândia. Tal acervo é variado e composto de mapas, fotografias, revistas, discos, jornais entre outras
fontes. Materiais que podem ser utilizados com finalidades didáticas para atividades de História e
Geografia. A estratégia de utilizar fontes históricas está em conformidade com a articulação da BNCC que
diz: O segundo procedimento diz respeito à escolha de fontes e documentos. O exercício de transformar
um objeto em documento é prerrogativa do sujeito que o observa e o interroga para desvendar a
sociedade que o produziu. O documento, para o historiador, é o campo da produção do conhecimento
histórico; portanto, é esta a atividade mais importante a ser desenvolvida com os alunos. Os documentos
são portadores de sentido, capazes de sugerir mediações entre o que é visível (pedra, por exemplo) e o
que é invisível (amuleto, por exemplo), permitindo ao sujeito formular problemas e colocar em questão a
sociedade que os produziu (BNCC, 2017, p. 416)
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
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Sabe-se que o ambiente escolar não é um território completamente desconhecido do licenciando. Há de se
considerar sua trajetória na condição de discente, durante toda sua vida escolar. Porém, a Residência
Pedagógica possibilita o retorno desse sujeito ao ambiente escolar, mas de um outro ponto de vista, não se
trata mais do aluno, mas do futuro professor que deve aproveitar essa presença na escola para aperfeiçoar
seus conhecimentos teóricos e exercitar seus conhecimentos práticos. Desse modo, é importante que o
licenciando, durante o período de ambientação, possa conhecer todas as especificidades desse novo
espaço: quem são os alunos; quem são os professore; quais os objetivos da escola, etc. Pensar a escola
como um ambiente múltiplo e complexo, mas que possui objetivos educacionais específicos permitindo
que o residente adentre aquele espaço de forma a ser mais um agente que colabora nos objetivos
propostos por toda a comunidade escolar. O edital da Residência Pedagógica prevê uma carga horária total
de 414 horas, dividida em 3 módulos de seis meses e 138 horas. Cada um desses módulos deverão ter 86
horas de preparação da equipe, 12 horas de planejamento e 40 horas de regência acompanhada pelo
preceptor. Assim, antes de planejarmos e executarmos as regências é necessário passarmos por um
caminho de inserção dos licenciados nas escolas. Com a intenção de desenvolver ações acadêmicas
voltadas à formação inicial e continuada de professores de Geografia e História, que elevem a qualidade do
ensino nas escolas da rede pública, bem como valorizar o espaço da escola pública como campo de
experiência da prática docente, prevê-se a realização das seguintes ações: A. Discussão inicial com toda a
equipe para conhecimento da proposta inicial do Subprojeto, aprofundando a reflexão sob os pontos de
vista epistemológico, filosófico e didático-pedagógico de acordo com as bases legais e a especificidade das
áreas do conhecimento. B. Planejamento e organização das equipes nas escolas parceiras, promovendo a
identificação dos licenciandos e seus preceptores. Esse momento será marcado por reuniões entre
coordenadores, preceptores e bolsistas. O intuito é elaborar um plano de ações, possibilitando um primeiro
contato com o contexto escolar. C. Diagnóstico da escola em seus aspectos gerais, tais como estrutura,
histórico, administrativo, social, cultural, perfil de alunos etc. Tal ação é relevante para percepção de
problemas socioculturais e elaboração de propostas de intervenção. D. Conhecer e avaliar o material
didático utilizado visando potencializar seus usos pelos licenciando no momento da regência bem como a
possibilidade de elaboração de material pedagógico complementar. E. Emprego de estratégias para tornar
a equipe hábil na produção e utilização de recursos pedagógicos variados, explorando a potencialidade das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). F. Habilitar a equipe para o desenvolvimento
de estudos e pesquisas relacionadas ao ensino de História e Geografia. G. Elaboração de sequências
didáticas e planos de aula a serem desenvolvidos na escola. H. Reflexão sobre os processos de avaliação
da aprendizagem.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
O subprojeto será acompanhado por meio de reuniões periódicas entre os coordenadores, licenciandos e
professores preceptores, de cada um dos núcleos para contínuo feedback das atividades e ações
realizadas, bem como a verificação do alcance dos objetivos e metas a cada etapa. A metodologia de
avaliação será processual, diagnóstica e formativa, enfatizando 5 momentos. 1. Reuniões periódicas. 2.
Participação efetiva dos bolsistas nas atividades planejadas. 3. Apresentação dos resultados das
atividades. 4. Elaboração de relatórios periódicos. 5. Elaboração de relatório final. Os bolsistas contarão
com a orientação semanal do professor coordenador, do preceptor e dos demais colaboradores envolvidos.
Resultados esperados para o subprojeto.
Espera-se que ao final dos 18 meses a Residência Pedagógica contribua para que os licenciandos
compreendam a complexidade do saber histórico e geográfico escolar, reconheçam a importância de
formação dentro da profissão, principalmente a necessidade da prática coletiva partilhada com seus pares.
Espera-se, igualmente, que o projeto tenha contribuído para aproximar a Universidade das instituições
escolares, aumentando o contato entre os professores formadores da Licenciatura e os professores
atuantes na Educação Básica, e potencializando a realização de atividades formativas em comum. Enfim,
que potencialize as seguintes disposições: conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico, trabalho
em equipe e compromisso social.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.
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Não se aplica.
No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
A BNCC insere História e Geografia no universo das Ciências Humanas e suas tecnologias será a partir
dessa concepção que este Subprojeto articulará temas transversais agregadores que possibilitem o
desenvolvimento de atividades, eventos e ações pedagógicas interconectadas, construídas a partir de
reuniões e encontro entre os agentes envolvidos. Serão priorizadas ações coletivas a serem desenvolvidas
no interior das escolas, especialmente exposições, apresentações e eventos pedagógicos que mobilizem
temas, conteúdos, habilidades e competências pertinentes as áreas de História e Geografia, em
consonância com os parâmetros curriculares da BNCC. Como exemplo, temos já exposto neste projeto a
articulação com os materiais disponibilizados pelo CDHIS que conta com várias fontes imagéticas e
audiovisuais capazes de serem empregadas em projetos que articulem as representações visuais, os
espaços urbanos e rurais, o trânsito de pessoas e grupos sociais e culturais da região. Em suma, espera-se
que este Subprojeto possa colaborar para a formação de professores numa perspectiva de excelência em
relação aos conhecimentos específicos das áreas de História e Geografia e em articulação com uma visão
mais ampla que considere os saberes interdisciplinares na ação pedagógica cotidiana.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Física Matemática Química Ituiutaba/MG Uberlândia/MG Ituiutaba/MG Uberlândia/MG
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
ALESSANDRA RIPOSATI ARANTES 00109810635 Sim
VIVIANI ALVES DE LIMA 14033602860 Sim
ANA CLAUDIA MOLINA ZAQUEU
XAVIER 36593022870 Não

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Coordenador de Área CPF Bolsista?
JOSE GONCALVES TEIXEIRA
JUNIOR 03326587678 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo
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O subprojeto corresponde a um conjunto de atividades planejadas, cujo foco principal é a formação inicial
de professores de Matemática, Química e Física, além de promover a alfabetização e o letramento
científico e matemático, centrado no ensino desses componentes curriculares na educação básica nas
escolas de Ituiutaba/Uberlândia. Na interação estabelecida com as escolas e os preceptores, espera-se um
correspondente desenvolvimento de ações continuadas neste espaço. Desta forma, pretendemos: -
Promover ações vinculadas aos componentes curriculares de Matemática, Química e Física que propiciem a
integração entre preceptores e residentes no sentido de uma formação inicial e continuada para uma
prática docente subjacente a uma alfabetização científica e matemática, necessária à inserção consciente
e crítica na sociedade contemporânea em constantes transformações. Neste sentido, estas ações devem
oportunizar perspectivas de formação permanente aos envolvidos no projeto, visando o desenvolvimento
profissional e a adaptação às mais diversas situações que envolvem a complexidade do ato educativo. -
Implementar ações que estimulem a articulação entre teoria e a prática nos cursos de licenciatura em
parceria com as escolas. - Promover atividades que subsidiem aos residentes na aprendizagem dos
princípios subjacentes ao planejamento, organização, gestão e execução de ações na prática docente. -
Propiciar momentos de estudos entre professores orientadores e preceptores visando à produção, o
desenvolvimento e a análise de materiais didáticos e projetos de ensino articulando aos conteúdos e às
orientações da Base Nacional Comum Curricular. - Incentivar a reflexão da equipe a respeito da própria
prática objetivando a conscientização de suas possibilidades profissionais e pessoais em termos de
flexibilidade e autonomia. - Incentivar a atitude investigativa de seu contexto de ação, pela
problematização do real e construção de hipóteses explicativas, para que possa visualizar criticamente as
dimensões do ato de ensinar e compreender os elementos da cultura escolar que influenciam diretamente
seu meio e assim buscar formas de atuar sobre ele. - Desenvolver, em conjunto com os docentes
orientadores e preceptores, situações de ensino e aprendizagem que articulem os componentes
curriculares com as diferentes competências apresentadas na Base Nacional Comum Curricular e que
valorizem a autonomia dos sujeitos envolvidos. - Estimular a elaboração e problematização de situações de
ensino e de aprendizagem que mobilize novas tecnologias de informação e comunicação no ensino
Matemática, Química e Física.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
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O subprojeto interdisciplinar da Residência Pedagógica, nas áreas dos cursos de licenciaturas em
Matemática, Química e Física, acontecerá de forma articulada entre os municípios de Ituiutaba e
Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro. Tal articulação se concretiza em virtude da atuação da
Universidade Federal de Uberlândia-UFU com campi nos respectivos municípios na modalidade presencial.
A cidade de Uberlândia é um município brasileiro do interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do
país, localizada a oeste da capital do Estado, Belo Horizonte. Sua população, segundo estimativas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, era de 691305 habitantes em 2019, sendo o município
mais populoso da região do Triângulo Mineiro e o segundo mais populoso de Minas Gerais. O índice de
Desenvolvimento Humano, IDH, é de aproximadamente 0,789 e a renda per capita de 27,2% da população,
fica abaixo de meio salário mínimo. O município conta com escolas em todas as regiões, tendo uma taxa
de escolaridade de aproximadamente 98%. Devido à intensa urbanização, os poucos habitantes da zona
rural, tem fácil acesso a escolas em bairros urbanos próximos. Com relação ao ensino médio, o município,
em 2018, contava com 52 escolas, 1318 docentes e 22521 estudantes. O Índice de Desenvolvida da
Educação Básica, Ideb, do município para os anos iniciais era de 6,1, para os anos finais era de 4,7 e, para
o ensino médio, 3,6. Já a cidade de Ituiutaba está localizada na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba, com uma população de 120 mil habitantes aproximadamente. O IDH é de aproximadamente
0,739 e a renda per capita de 30% da população, fica abaixo de meio salário mínimo. É o município mais
desenvolvido desta região sendo polo regional, atendendo as cidades circunvizinhas como Capinópolis,
Santa Vitória, Gurinhatã, Canápolis e Cachoeira Dourada, não só no desenvolvimento do agronegócio
(agricultura da soja e milho e pecuária de corte e leite), na prestação de serviços como é também
referência educacional, por possuir uma série de escolas de ensino fundamental, ensino médio e de ensino
superior, com faculdades particulares, estadual e federal, com um campus da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU) e outro do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. A UFU oferece mais vários cursos de
graduação, sendo grande parte deles voltados para a formação de professores (licenciaturas). O município
conta com escolas em todas as regiões, tendo uma taxa de escolaridade de aproximadamente 98,1%. Em
relação ao ensino médio, o município, em 2018, contava nove escolas, 241 docentes e 3496 estudantes. O
Ideb do município para os anos iniciais era de 6,3, para os anos finais era de 4,9 e para o ensino médio,
3,5. Nos últimos anos, o setor educacional local teve uma significativa melhora na prestação de serviços,
uma vez que grande parte dos profissionais da educação local e regional teve acesso gratuito aos cursos
ofertados pela UFU, fazendo a diferença no mercado de trabalho.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
Ao inserir o licenciando em seu futuro ambiente de trabalhado sob supervisão dos docentes orientadores e
preceptores, potencializam-se momentos de reflexão e problematização a respeito das mais diversas
situações que ocorrem na comunidade escolar e que se relacionam direta ou indiretamente com suas
futuras práticas docentes. Assim, os residentes poderão rever posturas, pontos de vistas em relação ao
lugar e o papel do educador na escola, com isso buscar formas mais dialógicas para os processos de
ensino e de aprendizagem. Desse modo, ao desenvolver as atividades vinculadas ao subprojeto, o
residente vivenciará o desenvolvimento de diferentes metodologias de ensino, métodos avaliativos, modos
de operar com o tempo curricular, dentre outros aspectos que lhe permitirá pensar e desenvolver suas
próprias estratégias de ensino, ao assumir efetivamente uma sala de aula, bem como, promover a
alfabetização e o letramento científico e matemático. Além disso, as atividades propostas no subprojeto
visam valorizar o movimento teórico/prático e de compartilhamento de vivências e experiências que por
sua vez tendem a estimular a autonomia do residente. Para tanto, ao se aproximar de diferentes situações
e pontos de vista poderá refletir, junto com referenciais teóricos, a fim de constituir seu próprio modo de
ser professor e de conceber os processos de ensino do componente curricular ao qual está vinculado. As
ações dos residentes na escola, em parceria com os preceptores e os professores orientadores envolvem
não só relações interpessoais como também o reelaborar de práticas e saberes inerentes a construção
permanente da profissão docente. O contato com a comunidade escolar e com o fazer pedagógico das
escolas campo, permitirá aos residentes conhecer as especificidades da profissão docente e as
possibilidades de ressignificação.
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Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
O projeto utilizará como estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e nas
realizações das atividades, reuniões periódicas com todos os envolvidos, orientadores, preceptores e
residentes. Com o intuito de levantar as demandas de todos envolvidos no projeto, inicialmente serão
realizadas ações pensadas a partir de rodas de conversas com os preceptores e de observações na escola.
Na sequência faremos reuniões com a direção e a coordenação pedagógica, também procurando indícios
sobre possibilidades de colaboração da Residência Pedagógica com a escola. Esperando criar um espaço
de trabalho e contribuições coletivas que tendem a contribuir com a formação de todos, apresentaremos a
proposta do subprojeto a todo corpo docente da escola, coletando suas reivindicações para enriquecer
ainda mais a formação dos residentes. Os dados serão compartilhados, discutidos e debatidos por todos os
envolvidos no subprojeto. Para o desenvolvimento das atividades na escola, os residentes dos cursos de
Matemática, Química e Física irão refletir sobre a importância do planejamento enquanto uma ação
intencional e essencial para o trabalho docente. Além disso, os residentes irão planejar as ações de forma
coletiva, a partir das orientações dos professores preceptores e orientadores, visando a integração entre as
áreas e entre os docentes que atuam na educação básica. Os residentes irão elaborar planos de
intervenção a partir das vivências na escola campo, compreendendo que este é um processo intrínseco, a
partir das reflexões com o grupo. Para tanto, se faz necessário selecionar os conteúdos que deverão ser
trabalhados com os alunos, dando ênfase aos elementos relevantes para o desenvolvimento intelectual e
organizar as atividades, numa sequência didática, para um maior aproveitamento da aprendizagem. Estes
planejamentos deverão ser articulados com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com currículo do
estado de Minas Gerais para a educação básica. E, sempre que possível, de forma interdisciplinar, em
especial entre as disciplinas de Física, Matemática e Química, para que os alunos tenham noção do todo,
mobilizando os saberes científicos e sua aplicação em situações do cotidiano, garantindo o direito ao
acesso aos conhecimentos histórico e socialmente construídos. Assim, propomos como estratégias de
planejamento coletivo os seguintes pontos: i) considerar as necessidades da escola; ii) analisar os
instrumentos produzidos pelas escolas campo sobre o desempenho dos alunos; iii) realizar estudos
sistemáticos dos conteúdos propostos e das concepções teóricas que norteiam os processos de ensino e de
aprendizagem; iv) planejar intervenções a partir da realidade vivenciada nas escolas de forma coletiva; v)
promover situações desencadeadoras de aprendizagem e a utilização de recursos pedagógicos,
tecnologias, experimentação, jogos, dentre outros; vi) potencializar as escolas campo como espaços de
trabalho colaborativo que favoreça a produção coletiva de novos fazeres docentes; vii) sistematizar
reflexões sobre as experiências vivenciadas na escola para a produção de relatórios e relatos de
experiências.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
Promover situações de estudo com os residentes, preceptores e orientadores, visando a compreensão e a
apropriação analítica e crítica da BNCC, seus princípios e fundamentos, priorizando o domínio dos
conhecimentos pedagógicos, curriculares e das ações pedagógicas que permitem transformar os objetos
de estudo em atividades de ensino e de aprendizagem. Apresentar e discutir, com toda equipe envolvida,
por meio de encontros, oficinas e minicursos, possibilidades de situações didáticas que estejam alinhadas
aos princípios da BNCC, o currículo do estado de Minas Gerais e as demandas das escolas campo. Propiciar
atividades que envolvam as competências, os conteúdos, as unidades temáticas e objetos de estudo
previstos na BNCC, nas áreas de Matemática, Química e Física na educação básica, implementando
sequências didáticas, planos de aula, avaliações e outras ações pedagógicas.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
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Os residentes irão participar de três módulos do projeto, os quais serão desenvolvidos em níveis
crescentes de complexidade. Desta forma, em cada módulo os residentes irão desenvolver atividades de
preparação da equipe, estudo sobre os conteúdos das áreas de Matemática, Química e Física e sobre
metodologias de ensino, familiarização com a atividade docente por meio da ambientação nas escolas
campo e da observação semiestruturada em sala de aula. A imersão ocorrerá de forma planejada,
sistemática e em níveis crescentes de complexidade no ambiente escolar visando a vivência de situações
concretas do cotidiano escolar e da sala de aula que depois servirão de objeto de reflexão e articulação da
teoria/prática. Essa vivência não poderá ser restrita à sala de aula. Os residentes deverão ampliar os
horizontes a fim de fazer uso de todos os espaços escolares, para tanto irão conhecer e reconhecer: a
biblioteca, o laboratório, a sala de informática, anfiteatro, sala de vídeo, dentre outros. Outra demanda são
os aspectos administrativos e pedagógicos referente a profissão docente: conselho de classe, diário
eletrônico, documentos e projetos advindos da Secretaria Estadual de Ensino (SEE), as avaliações internas
e externas, dentre outros. Durante a ambientação, os residentes do subprojeto interdisciplinar de
Matemática, Química e Física irão realizar atividades de intervenção pedagógica pontuais, planejadas
conjuntamente com os preceptores, a fim de adentrar e socializar com as turmas que irão ministrar aulas
no período de regência. Essas atividades servirão de norte para seus planejamentos futuros, com o intuito
de trazer estratégias didáticas para tentar sanar as dificuldades dos alunos. Desse modo, a ambientação
está diretamente ligada à regência, pois a partir das observações e reflexões da primeira, é que serão
construídas as sequências didáticas, bem como, os planos de ensino e atividades de avaliação, buscando
atender aos anseios advindos da escola. As ações visam oportunizar a reflexão e a discussão de
problemas, conflitos e vivências de todas as naturezas no espaço escolar. As informações sobre a
ambientação serão coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas e registradas no instrumento de
acompanhamento e avaliação, o portfólio individual. Assim, os residentes serão estimulados não somente a
refletir e avaliar sobre suas práticas, como também, sua relação com a profissionalização docente para a
educação básica.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
As estratégias de acompanhamento da participação dos envolvidos no projeto são descritas abaixo:
Residentes: Realização de reuniões quinzenais com a equipe alocada por escola. Reuniões gerais com
residentes, preceptores e orientadores na universidade. Preceptores: Acompanhamento mensal pelos
orientadores na escola dos residentes, de modo que possa ser discutida e socializada as ações,
impressões, dificuldades, sucessos, dentre outras atividades do subprojeto. Orientadores: Reuniões
semanais para ajustar o cronograma e as atividades realizadas. Os professores orientadores
acompanharão todas as ações desenvolvidas pelos residentes nas escolas campo, em parceria com os
professores preceptores. Serão utilizados como instrumento de acompanhamento e avaliação, portfólios
elaborados pelos residentes. O texto será dividido em dois momentos, descritivo e reflexivo. Nele os
residentes deverão descrever suas ações e escolher um episódio de destaque para escrever uma reflexão
que será acompanhada e analisada pelo professor preceptor e orientador. As temáticas que surgirem dos
episódios serão pontos de discussão e problematização teórica em reuniões com a equipe. Ao final de cada
módulo da Residência Pedagógica faremos um workshop na universidade, aberto a comunidade, no qual
cada residente irá socializar as atividades desenvolvidas, as possibilidades e limitações encontradas
durante a imersão na escola.
Resultados esperados para o subprojeto.
Os resultados esperados no subprojeto interdisciplinar almejam: - Incentivo aos futuros professores de
Matemática, Química e Física para a atuação na educação básica, conduzindo-os ao exercício de forma
ativa da relação entre teoria e prática na profissional docente. - Valorização do professor da educação
básica, de seus saberes e de suas experiências metodológicas. - Reflexões sobre a própria prática docente
dos preceptores a partir das intervenções pedagógicas a fim de torna-se professores pesquisadores. -
Reflexões acerca do processo de profissionalização docente dos residentes. - Apreciação dos espaços
escolares, bem como seu uso e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para planejar e ou adaptar
atividades metodológicas para o ensino. - Aprimoramento da aprendizagem e da desenvoltura dos
estudantes para as disciplinas de Matemática, Química e Física.
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Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.
Não se aplica.
No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
O trabalho interdisciplinar a ser desenvolvido nesse subprojeto contempla, em especial, as disciplinas de
Matemática, Química e Física. Nessa direção, o núcleo visa elaborar estratégias de intervenção e formação
que estejam respaldadas na interlocução destes componentes curriculares a fim de propiciar ações que
estimulem o processo de ensino-aprendizagem. Nessa direção, entende-se que as atividades irão estimular
a investigação e problematização de situações do cotidiano que, por sua vez, tendem a valorizar a
participação ativa do estudante, contribuir para uma aprendizagem significativa, prepará-lo para os
desafios futuros e construção de sua autonomia. Para tanto, é necessário que haja integração entre as
componentes curriculares, em especial, no que diz respeito aos aspectos curriculares, didáticos e
pedagógicos. Assim, para que possa ocorrer de forma efetiva uma ação interdisciplinar, as propostas deste
núcleo vão ao encontro de práticas que priorizem a mobilização de tendências educacionais (leitura e
escrita, tecnologias, atividades investigativas, modelagem, gamificação etc) e a parceria colaborativa, na
qual os envolvidos contribuem mutuamente com seus conhecimentos tanto curriculares quanto vivenciais.
Nesse sentido, os encontros e grupos de estudos são de extrema relevância para que possa ocorrer essa
integração das áreas. Além disso, o intercâmbio das atividades entre os núcleos ocorrerá por meio de
cartas trocadas pelos residentes dos campi, com os relatos dos episódios marcantes registrados nos
portfólios, de modo que possa existir uma interação contínua entre todos os membros do subprojeto.
Ainda, se houver recurso financeiro, será organizado um workshop para a socialização dos resultados dos
núcleos ao final dos módulos.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Biologia Uberlândia/MG Ituiutaba/MG Ituiutaba/MG Uberlândia/MG
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
VIVIANE RODRIGUES ALVES DE
MORAES 49832395615 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Coordenador de Área CPF Bolsista?
FERNANDA HELENA NOGUEIRA
FERREIRA 14446000870 Sim

ANA PAULA ROMERO BACRI 93185227620 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 6

Informações do Subprojeto
Objetivos Específicos do Subprojeto.

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo
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• Promover ações que propiciem a integração entre preceptores e licenciandos, de forma que, pela
observação e reflexão sobre a prática pedagógica, pela experimentação direta na regência e pela
exploração do meio escolar e das diferentes ferramentas que este oferece, possa haver uma formação
inicial e continuada consciente e crítica sobre a profissão docente. • Viabilizar a criação de espaços de
integração e discussão entre orientador(es), preceptor(es) e residente(s), nos quais sejam debatidas as
perspectivas de formação de professores e de futuros professores, visando o desenvolvimento profissional
e adaptação às mais diversas situações que envolvem a complexidade do ato educativo. • Planejar e
construir ações que envolvam os princípios teóricos/metodológicos inerentes ao Conhecimento Pedagógico
do Conteúdo, tais como a compreensão do conteúdo de ensino e suas relações curriculares, planejamento
(organização e transposição do conhecimento de acordo com as especificidades dos alunos e seu meio),
gestão de sala de aula e avaliação educacional, visando propiciar a aprendizagem da docência durante a
execução destas ações na prática. • Oportunizar, pela imersão na realidade escolar, experiências e
reflexões que envolvam a interação com os diversos segmentos que compõem a comunidade escolar
(alunos, professores, pais, auxiliares da ação educativa), para que pela articulação entre a dimensão
pessoal e social consigam refletir sobre sua autonomia, compreendendo que a função docente é ao mesmo
tempo coletiva e individual. • Articular, por meio de ações e reflexões, a construção de conhecimentos e
saberes docentes de natureza humana e social (emotivas, afetivas, intelectuais), de natureza técnica
(saber-fazer), de natureza relacional (estilos de vida e de convivência, saber-ser), levando em conta que os
saberes oriundos da formação profissional, saberes disciplinares, curriculares e experienciais evoluem
temporalmente e são permeados pelas crenças, contexto cultural e a história de vida de cada um. •
Organizar ações de cunho investigativo por meio da problematização de questões encontradas em seus
contextos escolares, incentivando a estruturação, escrita, divulgação e socialização (eventos e
publicações) das pesquisas científicas sobre a própria prática, transformando-a assim, em objeto de
indagação dirigido à melhoria de suas qualidades educativas, com sentido crítico e de forma sistemática. •
Articular os princípios e fundamentos da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) com as propostas de
planejamento do conteúdo de ensino, na perspectiva do ensino por investigação, visando o letramento
científico considerando o contexto no qual a escola se insere e a realidade social de seus alunos. • Realizar
reuniões, oficinas, seminários, encontros, nos quais os diversos materiais e recursos didáticos produzidos
possam ser socializados e compartilhados no ambiente escolar, criando assim espaços de estudo e
reflexão sobre as ações empreendidas.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
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O Município de Uberlândia localiza-se a nordeste do Triângulo Mineiro no Estado de Minas Gerais, sendo
constituído de cinco distritos: Uberlândia (Distrito Sede), Cruzeiro dos Peixotos, Martinésia, Miraporanga e
Tapuirama. A cidade foi considerada, segundos dados estatísticos de 2010, com o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal de 0,789, número considerado ‘alto’ pela ONU. Com esse índice,
Uberlândia é o terceiro município com melhor IDH no estado de Minas Gerais e o 71º do Brasil. Nesse
âmbito, a cidade, por sua posição geográfica estratégica e oferta de oportunidades de emprego e renda
atrai considerável fluxo migratório que pressiona sua expansão, também em termos educacionais.
Segundo Borges (2019), a história de Uberlândia entrelaça-se com a educação. Os povos originários do
Triângulo Mineiro eram os indígenas caiapós e, durante os séculos XVIII e XIX, famílias de origem europeia
construíram as primeiras fazendas na região trazendo consigo as primeiras práticas educacionais. A cidade
foi emancipada como município em 1888, e contava na época com três escolas de primeiras letras,
particulares, até o início do século XX, sendo duas masculinas e uma feminina. A primeira escola pública e
gratuita, o Grupo Escolar Bueno Brandão, começou a funcionar em 1915. Na segunda metade do século
XX, o ensino superior se desenvolveu em Uberlândia. A primeira instituição foi o Conservatório Municipal,
criado em 1957. Nos anos seguintes foram fundadas outras faculdades particulares e a Faculdade Federal
de Engenharia (1961), que se integraram como Universidade de Uberlândia (UnU) em 1969. A UnU foi
federalizada em 1978, quando passou a se chamar Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Desde essa
época a população de Uberlândia quase triplicou passando de 240 mil habitantes, em 1980, para uma
população, estimada pelo IBGE, de 683 mil habitantes em 2018. Segundo o professor José Carlos Souza
Araújo, da Faculdade de Educação da UFU. Com esta demanda populacional as redes de ensino pública e
particular tiveram uma expansão expressiva com a constituição do ensino secundário na cidade, incluindo
colégios particulares, e a chegada do ensino superior a Uberlândia, não só com a UFU, mas também com
as faculdades particulares (BORGES, 2019). Atualmente, Uberlândia tem 185 escolas de ensino
fundamental e 52 de ensino médio, segundo o IBGE. São 106 mil pessoas matriculadas na educação básica
e uma taxa de escolarização de 98% para crianças e adolescentes de seis a 14 anos de idade. Mas o
município ainda tem desafios comuns ao restante do país, como melhorar a estrutura das escolas e
valorizar a carreira do professor com uma formação inicial e continuada de qualidade. O município de
Ituiutaba, cidade sede do Campus Pontal é um município de 2.587,339 Km2 com uma população estimada
de 104.526 habitantes. A partir de 1915 a cidade passou a ser denominada Ituiutaba, nome derivado de
expressões ameríndias (YG- rio, TUYU- tijuco, TABA- povoação), cujo significado é Povoação do Rio Tijuco.
Na tradição oral e nas obras dos memorialistas é comum a divisão de sua história econômica em três
ciclos: da pecuária, da mineração e da agricultura. No início a ocupação das terras foi motivada pela
exploração pastoril e pela lavoura. No período entre 1935 e 1945 a região viveu um surto minerador
através do garimpo de diamantes do Rio Tijuco. No final da década de 1930 houve instalação de uma
fábrica de manteiga e de óleo de algodão, reafirmando a “vocação” do município para a atividade
agropecuária. Atualmente, Ituiutaba é uma cidade Pólo que atende com serviços variados a região do
Pontal do Triângulo Mineiro, com destaque para área da saúde. O agronegócio e a prestação de serviços
são seus principais elementos e fonte de divisas. De acordo com a Profa. Betânia Laterza Ribeiro do Curso
de Pedagogia do Campus Pontal, em Ituiutaba, o primeiro grupo escolar foi criado em 1910. A partir dos
anos de 1930 outras escolas foram criadas: Colégio das Irmãs Belgas, Instituto Propedêutico Ituiutaba e
Escola São José, Instituto Marden, Colégio Santa Teresa e Ginásio São José. Contudo, o segundo grupo
escolar foi instalado trinta e sete anos após a criação do primeiro, em 1947, demonstrando um atraso na
evolução histórica da escola pública em Ituiutaba e em relação à democratização da escolaridade para
todos. Apenas em 1968, foram criadas as escolas superiores de Ituiutaba: Escola de Administração de
Ituiutaba (EAEI), atual Faculdade Triângulo Mineiro (FTM) e a Fundação Educacional de Ituiutaba (FEIT).
Esta última, em 1989, integrou a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e possibilitou a criação
de novos Cursos. Esse cenário ilustra a natureza econômica e social na qual houve a implantação do
Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
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De acordo com Nardi e colaboradores (2011), autonomia pressupõe interligação crescente, cooperação
entre ideias e entre pessoas. Segundo alguns referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 2002),
para se desenvolver a autonomia como capacidade pessoal, é necessária a vivência de relações sociais
não autoritárias, nas quais haja participação, liberdade de escolha, possibilidade de tomar decisões e
assumir responsabilidades. Autonomia é, portanto, o espaço da liberdade com responsabilidade. Conforme
os PCN, a autonomia não existe em sua forma pura, pois ela só se realiza como um processo coletivo,
numa articulação entre a dimensão pessoal e social, trabalhando na superação da dicotomia entre
perspectivas individualistas e coletivistas (Brasil, 1997). Neste sentido, a função do professor é, ao mesmo
tempo, coletiva e individual, e a sua autonomia é o exercício de cooperação e criatividade, práticas de
transformação com base na realidade do entorno social e cultural no qual se encontra. Por este motivo,
Contreras (2002) esclarece que a autonomia é uma prática social, permeando situações. Partindo destes
pressupostos, trabalhar a construção da autonomia docente, principalmente na formação inicial, passa
necessariamente por modelos formativos presentes epistemologicamente em várias abordagens
(conteudistas, humanistas, ativistas, reflexistas e tecnicistas), cujas estratégias, vinculadas à concepções
de cunho paradigmático, podem promover esta autonomia em diversos níveis. Segundo Contreras (2002),
o ideal seria utilizar a convergência entre todas estas correntes, atendendo a uma pluralidade de situações
e necessidades formativas, desde que se privilegie a construção progressiva da autonomia docente, no
sentido de o professor posicionar-se como um agente de responsabilidade crítico/transformadora. De
acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais e mais gestores
públicos têm utilizado os dados do PISA para subsidiarem suas decisões políticas sobre a Educação. A
análise oferecida pelo PISA em seu relatório é baseado em habilidades que conferem níveis de proficiência
nas áreas de Português, Matemática e Ciências. Segundo o relatório Pisa (2015), o qual focou a avaliação
em Ciências, 56,6% de nossos estudantes de Educação Básica apresentam um nível de Letramento
Científico rudimentar. Diante desses dados, é possível a existência de uma discrepância entre a forma com
que o ensino é realizado no dia-a-dia da escola e o que é cobrado dos alunos nas avaliações,
especialmente a externa. Ou seja, é pertinente pensar que o ensino do conteúdo exija ser permeado por
uma ação educativa direcionada pelo e para o Letramento Científico já na Educação Básica como um todo.
Nesse âmbito, o programa Residência Pedagógica, apresenta-se como um espaço privilegiado para a
construção da autonomia docente, pois existe uma convergência de inúmeros estudos demonstrando que
o desenvolvimento profissional e pessoal dos professores caminha na direção de novos paradigmas, cujas
dimensões se prendem a processos de autorreflexão e autoconscientização das necessidades de formação
de cada professor, enquanto pessoa e profissional, adequadas aos seus contextos (OLIVEIRA-FORMOSINHO,
2002). Sendo assim, objetivamos neste subprojeto que todas as ações desenvolvidas privilegiem o uso de
práticas coletivas voltadas para a reflexão e para identificação de problemas, construção de soluções,
definições de projetos de ação, avaliação dos mesmos, e o estudo dos seus erros e acertos, pois, de acordo
com a autora, estas práticas constituem oportunidades formativas valiosas. Pretendemos assim,
desenvolver, em sintonia com os tempos e espaços proporcionados pelo programa, etapas formativas
envolvendo o planejamento (exploratório e elaborativo), aplicação das ações planejadas, reflexão
individual e coletiva, socialização de reflexões e resultados, envolvimento (com a pesquisa sobre a
prática), e continuidade das ações formativas como pressuposto do desenvolvimento profissional docente.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
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Para Marcelo García (1999), o objetivo de qualquer estratégia que pretenda propiciar a valorização da
prática consiste em desenvolver nos professores competências metacognitivas que lhes permitam
conhecer, analisar, avaliar e questionar o seu fazer docente, assim como os substratos éticos e de valor a
ele subjacentes. Nesse sentido, nosso subprojeto propõe a valorização dos espaços de trabalho
proporcionados pelo programa, por meio do planejamento coletivo das atividades que serão empreendidas
na escola, bem como seu acompanhamento por meio de estratégias voltadas para o desenvolvimento da
reflexão: análise de casos, narrativas, elaboração de portfólios reveladores do processo de
desenvolvimento seguido, questionamento dos outros atores envolvidos, confronto de opiniões e
abordagens, grupos de discussão ou círculos de estudo, auto-observação, orientação e supervisão
colaborativas e perguntas pedagógicas. Concordamos com Alarcão (2003) que, dessa forma estas
estratégias têm o potencial de ser como espelhos que permitem ao professor se ver refletido e, através
deste reflexo, adquirir uma maior autoconsciência pessoal e profissional.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
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O conhecimento científico faz parte da história humana e seu desenvolvimento está relacionado à nossa
necessidade de tentar compreender e/ou explicar aquilo que nos parece incompreensível em nosso
ambiente natural. Atualmente, as exigências e os desafios da vida moderna são um bom indicativo de
quanto estes conhecimentos científicos fazem parte de nosso cotidiano, transformando nossas vidas.
Entretanto, a educação cientifica enfrenta atualmente um paradoxo, se por um lado nos vemos
desfrutando dos resultados do conhecimento científico e tecnológico, por outro, o entendimento de como
esse conhecimento foi construído está reduzido, na maioria das escolas brasileiras, as aulas de ciências
desconectadas de nosso entorno imediato, incapazes de produzir o encantamento e a curiosidade
necessários para uma aprendizagem significativa. De acordo com Lemke (2006), deveríamos oferecer aos
estudantes uma educação científica que proporcionasse novas formas de ver o mundo, compreendê-lo de
forma global e regional, e que contribuísse para uma alfabetização/letramento científico, determinante de
habilidades de pensamento crítico e interventivo. Estes pressupostos se alinham com aqueles expressados
na BNCC, pois segundo o documento, o educando ao longo da sua formação no ensino fundamental deve
desenvolver o letramento científico, que é a capacidade de compreender e interpretar o mundo ( natural,
social e tecnológico) e ao mesmo tempo transforma-lo com base nos aportes teóricos e processuais das
Ciências. O documento esclarece que o ensino de ciências deve promover situações nas quais os alunos
possam observar o mundo a sua volta e perguntar, como também planejar e realizar atividades de campo,
avaliar informações, relatar informações, implementar soluções, entre outras. Segundo a BNCC, a área de
Ciências da Natureza no ensino fundamental, deve assegurar ao aluno a desenvolver competências
específicas que só podem ser alcançadas alinhando a teoria com a prática. Diante deste quadro, pensamos
que o Programa Residência Pedagógica, que tem como objetivo contribuir para a formação de professores
no ensino básico, é de fundamental importância na apropriação e desenvolvimento de propostas
curriculares envolvendo abordagens que permitam o ensino e aprendizagem no âmbito do letramento
científico. Nesta perspectiva, nosso subprojeto busca uma formação que, além dos requisitos específicos
da profissão, seja capaz de proporcionar aos futuros professores um desenvolvimento profissional
integrado por meio da conjugação de diferentes saberes disciplinares e práticas conscientes, críticas e
interventivas, oportunizando a construção coletiva de conhecimentos sobre a complexidade dos contextos
escolares. E ainda oportunizar um ambiente formativo externo à Universidade que os preparem para
atenderem às novas demandas educacionais do sistema e das crianças e jovens da Educação Básica Sendo
assim, as estratégias para articulação entre a BNCC e os conhecimentos de nosso subprojeto estão
fundamentadas em atividades que têm como princípio teórico/metodológico o ensino de ciências por
investigação. Nesse âmbito, pretendemos desenvolver planejamentos envolvendo atividades
experimentais de diferentes dimensões (aulas práticas, experimentações em visitas guiadas,
desenvolvimento de projetos, oficinas colaborativas, mostras científicas, produção de vídeo, app
educativos, aulas em ciclo de indagação, entre outras), de acordo com as unidades temáticas envolvidas
(Matéria e Energia, Vida e Evolução, Terra e Universo) com suas respectivas competências e habilidades.
Pois, o ensino de ciência por investigação é capaz de oportunizar a organização do raciocínio lógico
auxiliando o estudante a aprender a solucionar problemas, a interpretar fenômenos naturais ou artefatos
tecnológicos sob a perspectiva científica, além de permitir a investigação, a comunicação e o debate de
fatos e ideias, possibilitados pela observação, experimentação, comparação, estabelecimento de relações
entre fatos ou fenômenos.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
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A etapa de ambientação, prevista no desenvolvimento do programa Residência Pedagógica, proporciona
aos residentes/licenciandos vivências específicas da docência, importantes nesta etapa de sua
profissionalização. Pois, esta é a oportunidade de compreender a estrutura escolar; conhecer sua realidade
sociocultural, imergir na dinâmica da escola, ter contato com a comunidade escolar, incluindo pais,
funcionários, estudantes, e outros atores envolvidos no processo educativo daquele contexto. Assim, essa
etapa se firma como momento de construção de saberes docentes que envolvem o desenvolvimento
pessoal, profissional e organizacional da profissão promovendo a aproximação entre a academia, o espaço
de formação da escola e os contextos reais de prática, sem que isso se restrinja a uma etapa no final do
curso. Nosso subprojeto propõe primeiramente, a organização das equipes de trabalho, a partir da qual
articularemos momentos teóricos e práticos durante reuniões semanais nas escolas e quinzenais na
universidade. Nesta primeira etapa na escola objetivamos conhecer seus aspectos físicos, históricos,
sociais, culturais e administrativos, e de seu entorno (infraestrutura, saneamento, áreas de lazer e
condições ambientais), por meio de variadas atividades que envolvem a pesquisa exploratória/descritiva,
técnicas como o levantamento estatístico, bibliográfico, com a utilização de recursos fotográficos e
organização do material para exposição e socialização. Pretendemos também promover a interação dos
residentes com as pessoas que fazem parte desse espaço, por meio de reuniões de apresentação e
explicações a respeito das atividades que serão desenvolvidas na escola. Para que a equipe de residentes
se integre aos espaços escolares será necessário um acompanhamento dialogado, baseado no estudo e
reflexão coletiva, visando propiciar o conhecimento a respeito da dinâmica deste espaço educativo, com os
tempos escolares, estilo de gestão, normas e princípios contidos em no Plano Político Pedagógico da escola
e seu Regimento Escolar, bem como as aproximações curriculares com a BNCC. Em complementação à
pesquisa inicial, apresentações dos resultados obtidos dos levantamentos sobre a escola, reuniões para
estudo interação e integração, serão apresentados aos residentes os recursos didáticos e pedagógicos
disponíveis, bem como os espaços que serão destinados ao desenvolvimento das atividades que serão
implementadas, possibilitando assim, um planejamento coerente com as demandas pedagógicas, os
espaços físicos e recursos disponíveis. As equipes deverão desenvolver saberes metodológicos e práticos
com a elaboração de projetos estruturados nas temáticas CTSA como forma de vencer a fragmentação
curricular permitindo seu redesenho numa abordagem interdisciplinar. Construção de grupo de estudos
visando utilizar instrumentos e procedimentos metodológicos da pesquisa educacional ampliando a visão
na análise sistemática sobre o cotidiano escolar. Planejar e construir recursos e materiais didáticos; visitas
técnicas; avaliação e reflexões a respeito das intervenções; produção de trabalhos científicos; participação
em eventos. Na articulação entre orientador, preceptores, licenciandos e outros professores, discutiremos
sobre a implementação da BNCC indicando como, e por quais meios, o grupo RP poderia colaborar com as
ações em andamento, seu desenvolvimento e novos planejamentos.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
O acompanhamento será feito semanalmente in loco pelo orientador, com a participação do preceptor e os
residentes nas respectivas escolas, além das reuniões quinzenais na Universidade onde os grupos se
reunirão para troca de experiências, planejamentos e direcionamentos. A avaliação será processual por
meio do acompanhamento e observação dos licenciandos, além dos registros (diários de campo virtuais)
individuais enviados ao orientador periodicamente e que ao final comporão um portfólio. Nos momentos de
socialização serão incentivadas a produção de investigações sobre as práticas realizadas visando a
construção de conhecimento a respeito das mesmas. Tais produções também serão valorizadas dentro do
processo avaliativo coletivo e individual.
Resultados esperados para o subprojeto.
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Reuniões periódicas e orientações coordenadas pelo orientador e pelos preceptores com os residentes
visando a interação e integração no espaço escolar. Registros reflexivos sobre o contexto educacional dos
municípios envolvidos. Levantamento e apresentação das características, potencialidades e desafios dos
contextos investigados. Melhoras no desempenho dos alunos da EB e impactos sobre a evasão escolar.
Participação em eventos acadêmicos/ científicos/culturais, publicação de artigos científicos, realização de
seminários e divulgação e socialização de resultados. Aumento da participação dos docentes da EB em
atividades de qualificação profissional. Estreitamento da relação Universidade-Escola. Elaboração de
planejamento de ações pedagógicas na perspectiva do Ensino de Ciências por Investigação pertinentes
com a BNCC. Encaminhamentos determinados em encontros gerais e específicas de cada núcleo.
Socialização dos estudos e análises críticas da BNCC nos espaços formativos. Análise do PPC e PPPs.
Reflexão sobre currículos e metodologias ativas de ensino como possibilidade de desenvolvimento
profissional na perspectiva de estimular a curiosidade e o interesse dos estudantes da EB. Composição de
grupos de estudos para leitura e produção textual. Conscientização da epistemologia que subsidia as
diversas abordagens teórico/metodológicas de ensino e aprendizagem em Ciências. Reflexão crítica dos
agentes envolvidos nas ações promovidas pelo programa RP, a partir de relatórios, portfólios, publicações
acadêmicas e produções de outra natureza. Oficinas de produção textual, incluindo os relatórios parciais e
finais e textos acadêmicos e científicos. Relatos críticos/reflexivos ao longo do projeto. Elaboração de
projetos escolares interdisciplinares. Conscientização reflexiva e crítica sobre os processos de
profissionalização docente inicial e continuada.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.
Não se aplica.
No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
Não se aplica.
Área Municípios/UF Municípios de Articulação
Pedagogia Uberlândia/MG Ituiutaba/MG Ituiutaba/MG Uberlândia/MG
Núcleos
Coordenador de Área CPF Bolsista?
KLIVIA DE CASSIA SILVA NUNES 31963641272 Sim
CAIRO MOHAMAD IBRAHIM
KATRIB 53409809104 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 0

Coordenador de Área CPF Bolsista?
VILMA APARECIDA DE SOUZA 03219653618 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 0

Coordenador de Área CPF Bolsista?
VALERIA MOREIRA REZENDE 57669546620 Sim

Quantidade de alunos com bolsa 24
Quantidade de alunos sem bolsa 0

Informações do Subprojeto

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo

Usuário
Retângulo
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Objetivos Específicos do Subprojeto.
● Contribuir para a formação do professor/pesquisador, evidenciando seu papel no espaço escolar como
mediador da construção do conhecimento e como sujeito da concretização de processos formativos. ●
Promover a autonomia do aluno na construção da leitura e da escrita, valorizando a identidade individual,
social, cultural e a cidadania. ● Fortalecer a conexão dialógica entre escola da educação básica e
universidade. ● Despertar outros olhares ao futuro pedagogo, a fim de promover diferentes modos de
percepção da atuação profissional potencializando a formação do professor/pesquisador para dentro da
profissão. ● Incentivar a habilidade da observação identificando a dinâmica do ambiente educacional, as
especificidades e semelhanças entre o espaço escolar e o acadêmico. ● Promover o desenvolvimento do
pedagogo/pesquisador em consonância com os objetivos propostos pela BNCC e Documentos norteadores
atuais para a formação de professores. ● Analisar, coletivamente, diferentes práticas pedagógicas. ●
Produzir, desenvolver e analisar materiais didáticos alternativos, projetos de ensino articulando os
conteúdos propostos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Alfabetização, com a Política
Nacional de Alfabetização e a realidade local. ● Desenvolver a obstinação, a persistência profissional para
responder às necessidades dos estudantes. ● Promover o compromisso social e a vontade de
ressignificação do conhecimento acadêmico em conhecimento escolar; ● Oportunizar aos acadêmicos e
professoras da escola envolvidos no projeto na construção do conhecimento de mundo e conceitual a fim
de utilizá-los na condução profissional desenvolvendo e aplicando metodologias e técnicas voltadas para
um processo formativo para a alfabetização rico de sentidos e significados. ● Estabelecer interação entre
os 3 núcleos de alfabetização distribuídos nos municípios de Ituiutaba e Uberlândia, por meio de diálogos e
planejamento coletivo afim de proporcionar maior coesão na proposta.
Descrição do contexto social e educacional dos municípios escolhidos para articulação.
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O Projeto da Residência Pedagógica, na área alfabetização acontecerá de forma articulada entre os
municípios de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro e em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro.
Tal articulação se concretiza em virtude da atuação da Universidade Federal de Uberlândia-UFU nesses
municípios com cursos de licenciaturas em Pedagogia em ambos os Campi (Ituiutaba e Uberlândia),
funcionando na modalidade presencial, com turmas ofertadas no matutino e diurno. A distância geográfica
entre esses dois municípios é de cerca de 110 km, atendendo estudantes de diversas regiões do país.
Ituiutaba está localizada na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com uma população de 120
mil habitantes aproximadamente. É o município mais desenvolvido desta região sendo polo regional, para
as cidades circunvizinhas como: Capinópolis, Santa Vitória, Gurinhatã, Canápolis e Cachoeira Dourada, não
só no desenvolvimento do Agronegócio (agricultura da Soja e Milho e pecuária de Corte e leite), na
prestação de serviços como é também referência educacional, por possuir uma série de escolas de
Educação Básica (Educação Infantil e ensino fundamental (1º ao 9º ano), Ensino Médio, várias faculdades
particulares e um Campus da Universidade Federal de Uberlândia e outro do Instituto Tecnológico Federal,
com vários cursos, sendo grande parte deles voltados para a formação de professores(licenciaturas), como
é o caso da UFU. Nos últimos anos, o setor educacional local teve uma significativa melhora na prestação
de serviços, uma vez que grande parte dos profissionais da educação local e regional tiveram acesso
gratuito aos cursos ofertados pela UFU, fazendo a diferença no mercado de trabalho e na melhoria da
educação ofertada pelos municípios e Estado, o que de certo modo é primordial para a execução da
proposta e escolha dos docentes parceiros das escolas de exercício da Residência Pedagógica proposta. Já
no município de Uberlândia, a Prefeitura local possui, entre escolas de Educação Infantil, as vinculadas
diretamente ao município e as conveniadas. Ambas recebem contrapartida financeira e pedagógica da
Prefeitura local. Esses espaços escolares totalizam cerca de 125 (cento e vinte cinco) estabelecimentos.
Temos cerca de sessenta e sete (67) estabelecimentos de Educação Fundamental e Média na cidade
pertencentes ao Governo Estadual, atendendo uma população estimada em quase um milhão de
moradores. Esses municípios possuem uma rede de estabelecimentos de ensino que atuam desde a
Educação Infantil ao Ensino Médio que contribuirão para a efetivação das quais terão experiências com
diferentes sujeitos e realidades, uma vez que as especificidades das escolas campo são inúmeras por
atender estudantes de diferentes realidades sociais e culturais. Salientamos ainda que, a maioria das
escolas desses municípios já são parceiras em vários projetos e programas institucionais-UFU o que
facilitará nossa inserção nesses locais, contribuindo para o adensamento e eficácia dos projetos.
Salientamos que os municípios envolvidos possuem junto às suas secretarias de Educação espaços
formativos para seus docentes que nos auxiliarão na execução da RP. Em Ituiutaba temos o Centro
Municipal de Assistência Pedagógica e Aperfeiçoamento Permanente de Professores – CEMAP que oferta
cotidianamente cursos de Formação Continuada para os profissionais da educação. São formações no
campo da: Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, EJA, Educação Inclusiva, incluindo temáticas
relacionadas à alfabetização, planejamento, arte-educação, gestão, ética, relacionamento interpessoal,
empreendedorismo, relações etnicorraciais, a maioria pautada na Base Nacional Comum Curricular – BNCC
e o Currículo Referência de Minas Gerais. O Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta
Diniz (CEMEPE) é uma instituição vinculada à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de
Uberlândia. Esse centro de estudos atende os profissionais da educação do município de Uberlândia e
possui várias parcerias firmadas com a Universidade Federal de Uberlândia ofertando cursos de formação
aos docentes, inclusive os da Faculdade de Educação, do Curso de Pedagogia. Tal parceria visa
desenvolver programas e projetos de estudos, pesquisas, ações de intervenção pedagógica no cotidiano
das unidades escolares e, principalmente, ofertar formação continuada aos profissionais e efetivar a troca
de experiências. Desse modo, nossos acadêmicos poderão utilizar desses espaços para vivenciarem e
experimentarem, além do chão da escola, dos momentos formativos ofertados pelos municípios às escolas
e a seus profissionais, de forma a compreender melhor o funcionamento e a aplicação das políticas
educacionais efetivadas nesses municípios e acompanhar as transformações promovidas pela nova base
legal, em especial para a Alfabetização, ora em fase de concretização.
Como o desenvolvimento das atividades do subprojeto contribuirá para o desenvolvimento da
autonomia do licenciando.
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Entendemos que a participação dos licenciandos na Residência Pedagógica é um importante e significativo
espaço do exercício da experiência formativa, uma vez que envolve não só relações interpessoais como
também o reelaborar de práticas e saberes inerentes a construção permanente da profissão docente.
Nesse tocante, o contato inicial com a gestão e com o fazer pedagógico das escolas campo, permitirá ao
licenciando conhecer algumas especificidades das escolas campo, bem como se conectar e se envolver
com a equipe pedagógica das escolas parceiras colaborando para a efetivação positiva do Projeto
Residência Pedagógica. Desse modo, a inserção do acadêmico ao projeto evidenciará possibilidades de
redimensionar sua relação com a profissão professor, posto que incentivará positivamente a formação do
futuro pedagogo, bem como terá um papel fundamental no cotidiano da escola e dos sujeitos que ali se
encontram sejam como gestores, professores, dentre outros que também experimentarão outras formas
de reavaliar e de transformar o chão da escola por meio da parceria firmada e do contato com a equipe de
trabalho da Residência Pedagógica. O projeto RP ao contribuir no desenvolvimento de ações educativas
possibilitará a mobilização dos estudantes em rever posturas, pontos de vistas em relação ao lugar e papel
do educador na escola, assim como poder ver, de forma mais dialógica, a necessidade de fortalecer seu
processo de ensino e aprendizagem com a troca de vivências e experiências, desconstruindo a ideia que se
finca no imaginário do licenciando que a carreira docente a ser trilhada esteja envolta apenas de percalços.
Por outro lado, a RP dará ao estudante a possibilidade de ter contato, por meio de estudos, com os atuais
documentos oficiais, tais como a BNCC, Plano Nacional de Alfabetização, analisar o fazer pedagógico e as
estratégias de ensino, além de produzir materiais didáticos recorrendo a diferentes fontes e linguagens.
Estratégias para a valorização do trabalho coletivo no planejamento e na realização das
atividades.
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Ao refletir sobre o ato de planejar, logo vem ao nosso pensamento que é uma atividade própria do ser
humano, pois é uma ação intencional. Nesta forma, o planejamento educacional vem ao encontro do
trabalho coletivo, visto que, os professores para desenvolverem sua atividade educativa, precisam fazê-lo
de forma integrada com os demais professores do nível ou modalidade de ensino que atuam,
intencionalmente, para transformação do saber cotidiano em saber elaborado que vem ao encontro da
função social da escola. Para tanto, se faz necessário selecionar os conteúdos que deverão ser trabalhados
com os alunos, dando ênfase aos elementos relevantes para o crescimento intelectual e organizar as
atividades, numa sequência didática, para um maior aproveitamento da aprendizagem, aliando teoria e
prática. A necessidade de integrar no planejamento o plano de intervenção da realidade, aliado a
intencionalidade do professor ao desenvolver os componentes curriculares previstos na BNCC para a
Alfabetização, de forma interdisciplinar, para que os alunos tenham noção do todo e não das partes que
envolvem o conhecimento necessário para o desenvolvimento das competências e habilidades que devem
se apropriar na Educação Básica, especialmente no Ensino Fundamental, o que inclui os saberes científicos
e a capacidade de mobilizar esses saberes de forma que possam aplicá-los no seu cotidiano. Para tanto, o
planejamento do professor deve ter clareza quanto aos objetivos a serem alcançados nas atividades
pedagógicas. Assim, o planejamento representa o processo de síntese do conhecimento, constituindo-se
em um espaço centrado na aprendizagem, tendo como referência o direito ao acesso aos conhecimentos
elaborados histórica e socialmente. Neste sentido, o presente subprojeto tem como estratégia para a
valorização do trabalho coletivo voltado para o planejamento e a realização das atividades, a efetivação de
um viés formativo integrador, capaz de conectar dialogicamente acadêmicos, preceptora, gestão e
professor orientador da Instituição Superior. Tal processo será subsidiado por concepções filosóficas,
política e pedagógica para se construir o conhecimento didático da alfabetização, pois no planejamento
coletivo, os sujeitos que participam deste subprojeto possam passar da condição de executores para
sujeitos construtores, autônomos do processo de planejamento. No caso, propomos que cada membro
participante do projeto estude, analise e revisite os documentos oficiais e norteadores da proposta de
alfabetização, tais como: Lei de Diretrizes e Bases n° 9394, Base Nacional Comum Curricular, Política
Nacional de Alfabetização, Indicadores de Avaliação Nacional, Regional e local, bem como, a Proposta
Curricular do Estado de Minas Gerais, tendo como base de discussão a aprendizagem de leitura, de escrita
e de matemática. Com propósito de instigar os acadêmicos, preceptores e gestores sobre o processo de
aprendizagem da Alfabetização a partir do conhecimento destes documentos. A proposta didática para o
planejamento coletivo tem como norteador a Alfabetização, a partir do tema central do eixo integrado -
Direitos Humanos, que dialogará com a Literacia e Numeracia, demonstrando que a alfabetização faz parte
de um processo amplo de ensino e aprendizagem para a construção de competências e habilidades dos
alunos do Ensino Fundamental. Desta forma, o planejamento coletivo proporcionará a reflexão, a
demonstração e a integração entre teoria e prática. Assim propomos como estratégia de planejamento
coletivo os seguintes pontos: 1) Planejar coletivamente os núcleos com os professores da UFU do curso de
Pedagogia para os três núcleos de alfabetização, alinhados com o projeto institucional e o subprojeto. 2)
Considerar as necessidades da escola quanto à alfabetização literacia e numeracia. 3) Analisar os
resultados das avaliações sistêmicas disponíveis, como elemento norteador do planejamento das
atividades a serem desenvolvidas na sala de aula. 4) Realizar estudos sistemáticos dos conteúdos
propostos e das concepções teóricas que norteiam o processo de ensino e aprendizagem da alfabetização.
5) Planejar a preparação dos alunos para a inserção e ambientação na escola. 6) Planejar intervenções
adequadas às necessidades dos acadêmicos, preceptores e gestores que se mostrarem necessárias para
tornar o trabalho pedagógico produtivo. 7) Planejar o tempo previsto para cada atividade e intervenção
relacionadas aos conteúdos necessários para formação de alfabetizador dos futuros professores, e que
estejam diretamente relacionados aos conteúdos desenvolvidas pela unidade escolar. 8) Elaborar e aplicar
os instrumentos de avaliação das atividades desenvolvidas nos três núcleos pelos alunos residentes e
preceptores, conforme a divisão dos módulos de atividades. 9) Sistematizar as discussões promovidas no
planejamento coletivo para a produção de relatório e outros documentos. 10) Estabelecer interação entre
os três núcleos de de alfabetização.
Quais estratégias de articulação da BNCC com os conhecimentos da área do subprojeto.
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A partir das orientações da BNCC entende-se que a apropriação do sistema de alfabetização tem
especificidades e para tanto é fundamental a intervenção da ação pedagógica nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. A Base assume uma perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, reconhecendo que ela
é uma atividade humana e faz parte de um processo de interação entre os sujeitos. As estratégias de
articulação da BNCC com a proposta do subprojeto Pedagogia Alfabetização (ICHPO-FACED) se pautará nos
princípios e diretrizes norteadores da Política Nacional de Alfabetização, instituída pelo Decreto nº 9.765,
de 11 de abril de 2019 e às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nessa direção, visa
problematizar uma abordagem da alfabetização em duas grandes perspectivas: • Literacia - que é definida
como as competências de processamento de informação na vida cotidiana, ou seja, das capacidades de
escrita e leitura e usá-los na vida social. A inserção da literacia enquanto uma prática social e cultural é
uma forma de promover o bem-estar dos indivíduos. Consiste no ensino e na aprendizagem das
habilidades de leitura e de escrita, independentemente do sistema de escrita utilizado. • Numeracia: a
alfabetização em matemática requer o entendimento do que se lê e escreve e entende a respeito das
noções aritmética, geometria e lógica. Contribuindo para que os alunos possam compreender e interpretar
os signos e símbolos expressos pela linguagem matemática. Refere-se à habilidade de usar a compreensão
e as habilidades matemáticas para solucionar problemas e encontrar respostas para as demandas da vida
cotidiana, conferindo sentido aos dados e aplicando raciocínio matemático para resolver problemas.
Entendemos que a linguagem matemática e a linguagem alfabética se complementam como estratégias
fundamentais para a leitura e interpretação da realidade. Deste modo, a organização do subprojeto
Pedagogia terá como base o diálogo entre as duas grandes áreas (literacia e a numeracia) e tecnologia
(utilizando os recursos audiovisuais), com objetivo de valorizar o aluno como um sujeito crítico, autônomo e
possibilitar a aprendizagem colaborativa no processo de construção do conhecimento. Esse movimento
curricular aqui apontado, referencia que o aluno aprenderia sozinho, mas, principalmente, em colaboração,
para que as atividades de leitura, escrita e o pensamento lógico matemático, deixassem de ser isolados,
com vista a ruptura do individualismo. Os professores orientadores e residentes, juntamente com os
preceptores das escolas envolvidas no subprojeto terão que planejar as atividades com os alunos de forma
a assegurar a integração entre as práticas pedagógicas de alfabetização, literacia e numeracia, por meio
de uma ação que ajude os alunos a perceberem o seu cotidiano a partir de sua prática social, aqui reside a
unidade entre a teoria e a prática. Para viabilizar o currículo proposto nesse subprojeto é necessário que
tenhamos um eixo integrado com unidades temáticas que envolvam a vida cotidiana dos alunos como
forma de se apropriarem da realidade. Com este entendimento, o currículo será estruturado em torno do
Eixo Integrador Direitos Humanos. A opção por essa denominação do eixo integrador justifica-se pelo fato
de que ele sintetiza a abrangência da importância da valorização da existência humana e como colocá-los
em prática na sociedade. Por isso, que ao se tratar com os alunos sobre a dignidade humana, estaremos
trazendo unidades temáticas, como: tolerância, respeito às diferenças, a formação da família, meio
ambiente, entre diversas temáticas importantes na vida em sociedade, que colaboram na construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Estas unidades temáticas vão dialogar com a organização
curricular da proposta da escola e com as especificidades de cada área de conhecimento, tal como está
proposto na BNCC. Além disso, entendermos que este eixo, através de suas unidades temáticas, se articula
com as áreas de conhecimento - Literacia e Numeracia, como também, a Tecnologia, com o foco no
desenvolvimento dos conteúdos a serem aprendidos, como a atividade alfabetizadora teria um
encaminhamento para a sistematização da interação da ação pedagógica de alfabetização, de forma
intencional, com a finalidade do desenvolvimento humano e dignidade humana. Isso reverbera em uma
série de atitudes, que implica na consciência crítica, clareza da realidade e dos enfrentamentos postos na
política, na sociedade, na economia e no campo cultural. O subprojeto Pedagogia desenvolver-se-á a partir
de uma concepção de formação com forte vínculo com questões teórico-práticas, o que implica a
participação ativa de professores orientadores, preceptores e residentes em atividades de estudos,
debates e ações práticas no interior das escolas.
Quais estratégias adotadas para a inserção e ambientação dos licenciandos na escola.
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A inserção de ambientação dos licenciando nas escolas tem como principal objetivo, conduzir o residente a
buscar o conhecimento do contexto e cultura da escola e das inter-relações que ocorrem no espaço social
escolar. Espera-se que essa inserção possa oportunizar a vivência de experiências com técnicas de ensino,
didáticas e metodologias com observação do trabalho em sala de aula do professor preceptor; vivenciar e
praticar a regência de classe, com intervenção pedagógica planejada conjuntamente com o docente
orientador do curso de formação, o docente colaborador e o preceptor da escola. A partir da imersão dos
residentes na escola, pretende-se que os mesmos compreendam os processos de gestão do sistema de
ensino, da escola e da sala de aula. As principais ações dos residentes se darão em torno da gestão do
cotidiano da sala de aula; no planejamento e execução de atividades como planos de aula, sequências
didáticas, projetos de ensino e outras atividades em consonância com o projeto pedagógico das escolas
parceiras; nas atividades de avaliação da aprendizagem dos alunos a partir de concepções formativas e
mediadoras da avaliação, por meio de diferentes instrumentos avaliativos. No cumprimento dessas ações,
realizar-se-á encontros presenciais anteriores e posteriores a elas, com a participação dos residentes,
docentes orientadores/colaboradores e preceptores do curso, para o desenvolvimento de atividades que
decorram das demandas da residência e que voltam ao âmbito acadêmico para análise na perspectiva das
disciplinas do curso de formação. Serão desenvolvidas as seguintes atividades: • Grupos de estudos que
visam assegurar aos licenciandos residentes o acesso a uma sólida fundamentação teórica sobre estudos
das áreas relacionadas às propostas do subprojeto. Essa ação é importante por possibilitar ampliar os
conhecimentos teóricos de todos os envolvidos. • Oficinas de construção de jogos, de contação de história,
de teatro e música. Essa ação é fundamental para que se cumpra as perspectivas que se pretende assumir
acerca do processo de ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental com ênfase no processo de
alfabetização, com o objetivo de possibilitar uma construção significativa de conhecimentos; o
desenvolvimento da autonomia intelectual e motora dos alunos; o estabelecimento de relacionamentos
sociais sadios e equilibrados. • Cine-reflexão. Projeção de filmes com abordagem educativa com ênfase
nas diferentes dimensões da docência. Esse dispositivo permite uma abordagem de análise da conjuntura
do contexto escolar possibilitando a reflexão e o aprofundamento da prática docente. • Ciclo de debates:
promover um ciclo de debates sobre temas que envolvem a prática educativa na escola com ênfase nas
áreas propostas pelo subprojeto, orientações advindas da legislação educacional, técnicas de
planejamento escolar, elaboração de projetos entre outros. Para a realização dessas atividades serão
convidados especialistas da Superintendência regional de Ensino e Secretaria Municipal de Educação e das
escolas de educação básica para estabeleceram uma integração com os alunos em formação. No processo
de inserção dos alunos residentes na escola serão cumpridas atividades de orientação conjunta (docente
orientador/colaborador/preceptor) com ambientação do residente na escola, observação dirigida,
elaboração do planejamento das aulas e regência. As principais atividades a serem desenvolvidas na
escola são: • Caracterização da comunidade escolar - conhecer a conhecimento da história da escola e seu
entorno, assim como o papel social que representa na comunidade e sua vivência cultural. Conhecimento
do entorno da escola e as relações que se estabelecem com a comunidade externa. • Estudo dos
documentos oficiais da escola – Conhecimento e análise do Projeto Pedagógico da escola, do Regimento
Escolar, calendário, matriz curricular; os instrumentos orientadores das ações pedagógicas – BNCC,
proposta de alfabetização de Minas Gerais, livros didáticos, diretrizes curriculares e outros referenciais
para alfabetização. • Investigação e análise das diversas modalidades de funções na escola: observação e
entrevistas com equipe gestora e integrantes das áreas administrativas, professores e alunos para
entender o funcionamento da escola e o desempenho de cada uma das funções. • Dinâmica da sala de
aula – observação dirigida das atividades de sala de aula para compreensão da sua organização e
desempenho do professor em regência. • Elaboração do Planejamento das aulas – o planejamento das
aulas será elaborado pelos alunos residentes organizados em duplas ou individualmente para o
desempenho das atividades de acordo com os módulos a serem desenvolvidos no decorrer do programa. •
Relatório – elaboração de relatório das atividades desenvolvidas ao final de cada um dos módulos a serem
submetidos à avaliação da coordenação e dos preceptores.
Estratégias de acompanhamento da participação dos professores da escola e dos licenciandos.
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Considerando os pressupostos, os objetivos, a natureza e a dinamicidade da proposta deste subprojeto, as
atividades desenvolvidas pelos professores serão acompanhadas de modo contínuo. Manter-se-á em
constante interação visando a troca de informações, a apreciação conjunta das dificuldades e à busca de
soluções relacionadas às dificuldades no desenvolvimento dos módulos. Deste modo, as atividades de
registro e acompanhamento das ações dos residentes seguirão o norteamento das seguintes atividades: 1)
Registro das atividades dos residentes a. Diário de campo – instrumento de registro de todas atividades
realizadas de forma reflexiva, que possibilite o (re) pensar da prática pedagógica e como elemento
importante para o planejamento das ações que serão realizadas. Para tanto, deve constar: dados colhidos,
observações, análises, fatos e acontecimentos na escola e na universidade. Esses registros serão fontes de
consulta para a elaboração dos relatórios finais. b. Ficha de Registro de Atividade – instrumento a ser
utilizado para o registro das atividades desenvolvidas na escola, devendo indicar a data, o período e as
horas pertinentes às atividades realizadas. Deverá ser assinado pelo preceptor e professor orientador. 2)
Atividade de acompanhamento dos residentes a. Reuniões quinzenais de acompanhamento – Promover
reuniões dirigidas, ora pelos professores orientadores e colaboradores ora pelos preceptores, ou reuniões
conjuntas envolvendo todos os residentes. Essa ação visa acompanhar as atividades desenvolvidas,
promover troca de experiências, avaliação do programa e dos seus impactos na formação, além de acenar
com a possibilidade de interferência na realidade da escola com a finalidade de avaliar/propor projetos e
ações. Tanto poderão ocorrer nas escolas como na universidade. b. Grupos de estudos – a mesma proposta
do período que antecede a ambientação na escola. As atividades de registro e acompanhamento das ações
dos preceptores seguirão o norteamento das seguintes atividades: 1) Registro das atividades dos
residentes a. Relatório mensal – instrumento de registro de todas atividades realizadas juntamente com os
alunos residentes que envolve orientação, acompanhamento, planejamento e avaliação desenvolvidos na
escola. Esses registros serão fontes de consulta para a elaboração dos relatórios finais. 2) Atividade de
acompanhamento dos preceptores a. Reuniões quinzenais de acompanhamento – Promover reuniões
dirigidas, com os preceptores e professores colaboradores e também reuniões coletivas com os alunos
residentes. Essa ação visa acompanhar as atividades desenvolvidas, promover troca de experiências,
avaliação do programa e dos seus impactos na formação, além de acenar com a possibilidade de
interferência na realidade da escola com a finalidade de avaliar/propor projetos e ações. Tanto poderão
ocorrer nas escolas como na universidade. b. Grupos de estudos – a mesma proposta do período que
antecede a ambientação com a inclusão dos preceptores com o objetivo de aprofundar os estudos sobre
alfabetização. c. Relatório mensal - instrumento de registro de todas atividades realizadas dos alunos
residentes que envolve orientação, acompanhamento, planejamento e avaliação desenvolvidos na escola.
Esses registros serão fontes de consulta para a elaboração dos relatórios finais.
Resultados esperados para o subprojeto.
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Os resultados esperados para o Subprojeto Pedagogia UFU/ICHPO-FACED, são: 1- Em relação à formação
inicial dos residentes: a) Contribuição para o processo de formação inicial dos residentes por meio do
movimento teórico-prático a partir da imersão do licenciando na escola de educação básica e das vivências
de iniciação profissional. b) Desenvolvimento da capacidade de análise integrada e sistemática da ação
educativa, de forma investigativa e interventiva, por meio da mobilização de estudos que ofereçam
elementos para a análise dos contextos escolares, assim como o desenvolvimento de posturas e
habilidades enquanto pesquisadores, frente às situações observadas e a elaboração de projetos voltados à
compreensão e problematização dessas situações. c) Observação e investigação da escola no sentido de
problematizar e aprofundar reflexões sobre essa realidade, por meio de um exercício de integrar-se à
instituição educativa, entendida como valiosa possibilidade de formação, na qual aproxima o residente da
realidade da docência e da profissão escolhida. d) Reflexões sobre a prática docente e as possibilidades de
intervenção metodológica; e) Planejamento de atividades pedagógicas na área de Alfabetização/Literacia
(habilidades de leitura e escrita) e Matemática/Numeracia (habilidades de matemática básica), a partir de
estudos e reflexões acerca da Política Nacional de Alfabetização, instituída pelo Decreto nº 9765 de 11 de
abril de 2019, considerando seus princípios, objetivos e diretrizes e relacioná-los com os demais
componentes curriculares do curso e com situações reais do contexto escolar. f) Construção de estratégias
didático-pedagógicas que possibilitem a melhoria da qualidade do ensino nas escolas da rede pública de
ensino, tendo como foco a área de Alfabetização/Literacia (habilidades de leitura e escrita) e
Matemática/Numeracia (habilidades de matemática básica). g) Contribuição com a aprendizagem de
alunos da rede pública da cidade de Ituiutaba-MG e Uberlândia-MG. 2- Em relação aos preceptores e às
escolas de educação básica: a) Contribuição com o processo de formação continuada dos docentes das
instituições participantes do subprojeto. b) Contribuição com possibilidades pedagógicas na área de
Alfabetização/Literacia (habilidades de leitura e escrita) e Matemática/Numeracia (habilidades de
matemática básica) nas escolas participantes, em turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental I. c)
Fortalecimento da integração das escolas de educação básica com as Instituições de Ensino Superior e com
a formação dos futuros professores. d) Integração da educação superior e da educação básica, de modo a
estabelecer projetos de cooperação que elevem a qualidade do ensino nas escolas da rede pública, na área
de alfabetização. e) Valorização do espaço da escola pública como campo de experiência e da pesquisa
para a construção do conhecimento e para a formação de professores-alfabetizadores.
Para subprojetos da pedagogia com foco em alfabetização, descrever a metodologia proposta.
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O subprojeto ocorrerá de modo integrado por meio de diálogo e planejamento coletivo nos municípios de
Ituiutaba e Uberlândia, Minas Gerais. A seguir, apresenta-se um roteiro de atividades a serem
desenvolvidas nos três módulos, sendo cada um terá aprofundamento diferente, de acordo com as
habilidades previstas na área de conhecimento e objetivos. I- Módulo 1: Alfabetização/Literacia (habilidades
de leitura e escrita) O Módulo 1 será desenvolvido em três momentos que se articulam entre si
(ambientação, observação semiestruturada e regência), tendo como objetivos: • Diagnosticar e analisar a
gestão e funcionamento das escolas de Educação Básica. • Observar, planejar, elaborar planos de aula e
ministrar práticas educativas na área da Literacia (habilidades de leitura e escrita). • Promover o uso das
tecnologias no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. II- Módulo 2: Matemática/Numeracia
(habilidades de matemática básica) Objetivos: • Analisar a cultura organizacional da escola. • Analisar o
papel do professor em relação aos desafios do trabalho docente na escola de educação básica. • Observar,
planejar, elaborar planos de aula e ministrar práticas educativas na área da Numeracia (habilidades de
matemática básica). • Desenvolver o planejamento e os planos de aula de acordo com os conhecimentos
necessários para a Numeracia que possibilite ao acadêmico promoverem atividades para os alunos de
forma que permitam resolver situações problemas da vida cotidiana. • Promover o uso das tecnologias no
desenvolvimento das habilidades de matemática básica. III- Módulo 3: Literacia e Numeracia na
perspectiva interdisciplinar. Objetivos: • Analisar a relação professor-aluno no processo de ensino
aprendizagem. • Diagnosticar e analisar a articulação da escola com as famílias e a comunidade. •
Observar, planejar, elaborar planos de aula e ministrar práticas educativas nas áreas de Alfabetização,
Literacia e Numeracia na perspectiva interdisciplinar. • Promover o uso das tecnologias no
desenvolvimento dos componentes curriculares a partir das unidades temáticas do eixo integrador e as
áreas da Literacia e Numeracia. IV- Proposta de trabalho para cada módulo: 1- Preparação da
equipe/Ambientação/Observação/Avaliação (86 horas): Atividades: a) Grupos de estudos com encontros
semanais com a participação do professor orientador, preceptores e residentes tendo como temáticas:
Política Nacional de Alfabetização (PNA), Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Alfabetização/Literacia e
Matemática/Numeracia. b) Minicursos e oficinas para aprofundamento dos estudos sobre as seguintes
temáticas: • Literacia e as habilidades de leitura e escrita (Módulo 1) • Como as crianças aprendem a ler e
a escrever e como ensinar as crianças a ler e a escrever (Módulo 1) • As práticas de numeracia e o ensino
de habilidades de matemática básica (Módulo 2) • Desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático pela
criança (Módulo 2) • Práticas e projetos interdisciplinares entre Literacia e Numeracia (Módulo 3). c)
Diagnóstico para ambientação na escola por meio de pesquisa e registros realizados pelos residentes
abordando os aspectos: Módulo 1- mapeamento da realidade da escola, identificação e recuperação do
histórico da instituição, gestão e funcionamento da escola; Módulo 2 - o papel do professor; desafios do
trabalho docente; Módulo 3 - práticas interdisciplinares na escola, a relação professor e aluno, a articulação
da escola com as famílias e a comunidade. d) Observação semiestruturada da sala de aula por meio do
acompanhamento das práticas pedagógicas das metodologias vigentes, com foco: Módulo 1 - na área de
Literacia; Módulo 2 - Numeracia; Módulo 3 - Literacia e Numeracia na perspectiva interdisciplinar. e)
Elaboração de relatório circunstanciado sobre as atividades realizadas e os resultados alcançados nos
módulos 1, 2 e 3. f) Avaliação dos módulos por meio de seminários organizados pelos residentes
juntamente com os preceptores e professor orientador para apresentação e análise dos resultados
alcançados em cada módulo. 2- Planejamento das aulas/Elaboração de planos de aula (12 horas):
Atividades: a) Elaboração de planos de aula a partir das observações semiestruturadas realizadas em sala
de aula e tendo como fundamentação os estudos realizados, na área de: Módulo 1 - na área de Literacia;
Módulo 2 - Numeracia; Módulo 3 - Literacia e Numeracia na perspectiva interdisciplinar. b) Construção de
materiais didático-pedagógicos para serem utilizados na regência de acordo com a área de cada módulo.
3) Regência acompanhada pelo preceptor (40 horas): Atividades: a) Regência com o conteúdo voltado para
o desenvolvimento de atividades de acordo com a área de cada módulo. b) Desenvolvimento de práticas
pedagógicas acompanhada do preceptor, com a utilização dos materiais didático-pedagógicos.
No caso dos subprojetos interdisciplinares, descrever a maneira que ocorrerá a articulação e
integração entre as áreas.
Não se aplica.
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Descrição Tipo Data

Relacao_Cursos.pdf

Para IES estaduais e municipais:
Comprovação de atendimento de
exigências para ofertar turmas expedido
por órgão regulador da educação
superior na UF e conceito do curso na
última avaliação

21/02/2020
17:04:27

Autorizacao_funcionamento_UFU.pdf

Para IES estaduais e municipais:
Autorização de funcionamento da
instituição expedido por órgão regulador
da educação superior na UF e conceito da
IES na última avaliação

21/02/2020
15:03:11

Resolucao-Portaria-Forum-Licenciatura.pdf

Indicador 2: Comprovação da
participação de representantes das redes
de ensino no colegiado para promoção de
articulação cursos de licenciatura e/ou
dos programas e outras ações de
formação de professores na IES

21/02/2020
15:03:01

Resolucao-Portaria-Forum-Licenciatura.pdf

Indicador 2: Comprovação da existência
de colegiado para a promoção de
articulação dos cursos de licenciatura
e/ou dos programas e outras ações de
formação de professores na IES

21/02/2020
15:02:54

Declaração de Reconhecimento de carga
horária-RP.pdf

Declaração da IES comprometendo-se a
reconhecer as horas dedicadas ao
programa como aproveitamento de
crédito no curso (modelo na página do
programa)

21/02/2020
15:02:37

Declaração de Contrapartida Institucional-
RP.pdf

Compromisso de contrapartida
institucional (modelo na página do
programa)

21/02/2020
15:02:22
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