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RESUMO 
Este artigo tem como campo de investigação o Programa Práticas Investigativas enquanto 
componente curricular em todos os cursos de graduação da Universidade Tiradentes, partindo 
dos seguintes questionamentos: os documentos norteadores das práticas investigativas 
apresentam articulação entre ensino e pesquisa? Há relação teórica e prática na base do 
programa? Para tanto, este estudo visa analisar as relações existentes entre práticas 
investigativas, ensino e pesquisa, buscando compreender o processo em uma perspectiva que 
articula teoria e prática no decorrer das atividades. Justifica-se essa investigação pela 
relevância da temática no meio acadêmico que evidencia a necessidade da pesquisa fazer 
parte do cotidiano do aluno para a construção de saberes. O recorte teórico está pautado em 
Bachelard, Bezerra, Fazenda, Morin e Nóvoa, os quais oferecem categorias de análise como 
conhecimento, ensino, pesquisa, interdisciplinaridade e trabalho docente. As principais fontes 
utilizadas foram o guia do programa, o plano de trabalho e os programas de aprendizagem. 
Por fim, apresentam-se os resultados que pressupõem a idéia da universidade ser um espaço 
capaz de fazer o discente pensar. 
PALAVRAS-CHAVE: Universidade. Práticas Investigativas. Pesquisa. 

 
ABSTRACT 
This article is the research field Investigative Practices Program as part of the curriculum in 
all undergraduate courses at the University Tiradentes, based on the following questions: Do 
documents guiding? Do investigative practices have articulation between teaching and 
research? Are there with theoretical and practical base program? Therefore, this study aims to 
examine the relationship between? Investigative practices, teaching and research, trying to 
understand the process in a perspective that combines theory and practice during the 
activities. This study is justified by the relevance of this topic in academia that research shows 
the necessity of being part of daily student to construct knowledge. The cut-off theory is ruled 
by Bachelard, Bezerra, Finance, Morin and Nóvoa, which offers categories of analysis and 
knowledge, research, and interdisciplinary. The main sources used were the program guide, 
the plan of work and learning programs. Finally, we present the results imply that the idea of 
university as an area capable of making students thinks. 
KEY-WORDS: University. Investigative Practices. Research. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho apresenta a implantação do Programa Práticas Investigativas 

institucionalizadas como componente curricular nos cursos de graduação da Universidade 

Tiradentes/Unit, no período de 2009 e 2010.1, partindo dos seguintes questionamentos: os 

documentos norteadores das práticas investigativas apresentam articulação entre ensino e 

pesquisa? Há relação teórica e prática na base do programa? Para tanto, tem como objetivo de 

analisar as relações existentes entre práticas investigativas, ensino e pesquisa, bem como 

buscar compreender esse processo em uma perspectiva que articula as relações teóricas e 

práticas no desenvolvimento das atividades. 

Inicialmente, faz-se uma abordagem contextual do programa, explicitando o 

processo de implantação com número de cursos, de turmas, a organização curricular, o 

cronograma de aulas e a carga horária. Em seguida, argumenta-se sobre o ensino, a pesquisa 

na conjuntura das práticas investigativas na universidade, considerando os documentos 

norteadores e as contribuições para a aprendizagem do acadêmico.  Posteriormente, 

apresentam-se os resultados, baseados nas seguintes fontes: guia do programa, plano de 

trabalho e programas de aprendizagem, que pressupõem a idéia da universidade ser um 

espaço capaz de fazer o discente.  

O recorte teórico está pautado em Bachelard, Bezerra, Fazenda, Morin e Nóvoa, 

os quais oferecem categorias de análise como conhecimento, pesquisa, ensino, 

interdisciplinaridade e trabalho docente. A discussão de tais categorias permite um repensar 

acerca do ensino universitário que, segundo Morin (2010), tem uma missão e uma função 

transeculares. Esse norteamento teórico e a idéia da universidade ser um espaço capaz de 

organizar o conhecimento justificam este trabalho.  

 

BREVE CONTEXTO DE IMPLANTAÇÃO 

 

As Práticas Investigativas, enquanto componente curricular na Universidade 

Tiradentes, foi iniciado no ano de 2009, no primeiro semestre letivo, nos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e nos Tecnológicos de Gestão Financeira, Pública, de 

Recursos Humanos, Comercial e Eventos, totalizando dez turmas e atendendo a quinhentos e 

dois alunos. No semestre seguinte, 2009.2, houve uma ampliação das turmas passando para 

dezesseis e atingindo setecentos e quatro alunos, nos seguintes cursos: Administração, 

Ciências Contábeis e nos Tecnológicos de Gestão Pública e Recursos Humanos e nas  
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seguintes Licenciaturas: Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, 

Informática, Letras Português, Matemática e Pedagogia. 

No ano de 2010, especificamente no primeiro semestre letivo, a Universidade 

Tiradentes implementou nas estruturas curriculares de todos os cursos de graduação o 

componente curricular Práticas Investigativas, totalizando setenta e cinco turmas distribuídas 

da seguinte forma: Administração (09), Arquitetura e Urbanismo (01), Biomedicina (02), 

Ciências da Computação (01), Ciências Contábeis (02), Comunicação Social (03), Design 

Gráfico (01), Direito (11), Enfermagem (04), Engenharia Ambiental (01), Engenharia Civil 

(01), Engenharia de Petróleo e Gás (02), Engenharia de Produção (01), Farmácia (01), 

Fisioterapia (02), Gastronomia (01), Nutrição (02), Odontologia (01), Psicologia (01), Serviço 

Social (05), Sistema de Informação (01) - cursos de bacharelados.   Design de Interiores (01), 

Gestão de Recursos Humanos (01), Gestão Financeira (01), Petróleo e Gás (03), Segurança  

no Trabalho (01), Sistemas para Internet (01) - cursos tecnológicos. Ciências Biológicas (02), 

Educação Física (03), Geografia (01), História (02), Informática (02), Letra Inglês (01), Letras 

Português (01), Matemática (01), Pedagogia (01) - cursos de licenciaturas. 

Com relação a organização curricular, especificamente na oferta e na carga 

horária, as Práticas Investigativas foram inseridas nas estruturas curriculares dos cursos da 

Universidade como disciplinas ofertadas nos 1° e 3° períodos, denominadas de Práticas 

Investigativas I e II, respectivamente. 

O cronograma das aulas das disciplinas Práticas Investigativas I e II deverá ser 

realizado, semestralmente, por meio do Plano Integrado de Trabalho/PIT. Este deve ser 

elaborado considerando as  competências e habilidades, os conteúdos programáticos, a 

metodologia de ensino e de avaliação e, por fim, as referências bibliográficas inerentes aos  

Programas de Aprendizagem das respectivas disciplinas.  

No semestre letivo, os componentes curriculares Práticas Investigativas I e II têm 

carga horária de 60 (sessenta) horas cada um, das quais 20 (vinte) horas são atividades 

presenciais e 40 (quarenta) horas atividades de Estudo Dirigido. Os encontros presenciais são 

desenvolvidos em 02 (duas) horas/aula, quinzenalmente, e as atividades dirigidas devem ser 

orientadas mediante roteiro de estudo que possibilite a autonomia intelectual e acadêmica do 

estudante.  
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ENSINO, PESQUISA E PRÁTICAS  INVESTIGATIVAS  

 

No meio acadêmico, dentre inúmeros temas trazidos atualmente para a pauta de 

discussão, estão presentes de forma marcante as questões acerca de ensino e pesquisa. Um dos 

dilemas vividos pelos docentes universitários é deslocar o eixo da formação centrada no 

ensino para uma formação centrada na pesquisa. 

Morin (2010, p. 11) define ensino como a “arte ou ação de transmitir 

conhecimentos a um aluno, de modo que ele compreenda e assimile”. Nesse contexto, 

entende-se que a palavra ensino tem um sentido restrito, apenas cognitivo, enquanto a   

pesquisa representa o desafio de reconstruir o conhecimento voltado para um questionamento 

sistemático, metódico e argumentado, envolvendo a capacidade de inovação e intervenção 

dentro de uma tendência lógico-formal. Para o autor “é o conhecimento vivo que conduz a 

grande aventura da descoberta, do universo, da vida, do homem” (MORIN, 2000, p. 16). 

Dentro dessa perspectiva e considerando que “o trabalho do professor não é 

ensinar, é fazer algo para que o aluno aprenda” (CHARLOT, 2010, p.32), emerge a pesquisa 

como possibilidade de mobilizar intelectualmente aquele que aprende. Wachowicz (2009) 

pondera que a pesquisa deve ser um princípio didático em todos os níveis de ensino, além de 

permitir a realização da invenção, resultado maior do enigma, do desejo e do conflito de 

aprendizagem.  

Bourdieu e Passeron (1982) fazem uma análise das transformações da relação 

pedagógica confirmando que toda “transformação do sistema escolar se opera segundo uma 

lógica na qual se exprime ainda a estrutura e a função própria desse sistema. Dessa forma, 

permite perceber como a organização da estrutura do sistema educacional precisa transformar-

se, superando as desigualdades simbólicas que apenas legitimam outras desigualdades. 

As instituições de educação superior que mantêm coerência com a história 
da universidade, têm um compromisso com a transformação da sociedade, 
com o exercício da crítica livre, com a preservação do conhecimento, com a 
construção de um novo saber, com a beleza, com as artes, com a cultura, 
estando baseada em valores da ética da democracia, da justiça e da 
igualdade, que vêem norteando a sociedade humana. Nesta perspectiva, 
entende-se que a grande tarefa para a Universidade é articular as diferentes 
demandas sociais e, ao mesmo tempo, o ensino, a pesquisa e a extensão, na 
direção da construção da democracia (BEZERRA, 2008, p 2). 
 

Desde a Idade Média a Universidade é reconhecida como centro privilegiado do saber; 

hoje suas relações com o setor produtivo só podem ser compreendidas no contexto do atual 

estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial e das demandas daí resultantes para esse 

nível educacional.  
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(...) a ciência, a tecnologia e a informação, de que se servia o capital em 
fases anteriores, tornam-se suas forças produtivas centrais que se 
desenvolvem sob seu monopólio. Na atual conjuntura, o conhecimento, a 
ciência e a tecnologia, tornaram-se o principal móvel da concorrência 
intercapitalista travada por blocos regionais. (...) A aproximação entre os 
setores produtivos e educacionais, em especial a educação superior, é um 
fato estruturalmente irreversível neste estágio de desenvolvimento do 
capitalismo mundial, sendo interessante notar a contradição deste 
movimento. Ao mesmo tempo em que as universidades são questionadas 
quanto à qualidade do ensino, aos conteúdos que desenvolvem, à eficiência 
de seu processo de produção e distribuição do conhecimento, externamente, 
reveste-se de um papel estratégico na economia dos países e dos blocos 
regionais constituídos na nova ordem econômica mundial. Isto implica dizer 
que à revolução tecnológica, provavelmente corresponderá uma revolução 
no âmbito da academia. As demandas emergentes da terceira revolução 
industrial estão impondo à universidade mudanças no seu conteúdo, na sua 
forma de gestão e nas suas relações com outras instituições universitárias ou 
de outros setores. (BEZERRA, 2008, p.p. 2-3) 
 

Nesse cenário de rápidas e profundas transformações do ideário educacional, as 

universidades têm sido provocadas a pensar a pesquisa e o ensino como um processo 

articulado que deve se desenvolver ao longo da vida acadêmica de um indivíduo. Esse 

contexto teórico será a base para a análise dos documentos norteadores do Programa das 

Práticas Investigativas da Instituição de Ensino Superior (IES) que fornece as fontes desta 

pesquisa.   

No Guia do Programa Práticas Investigativas da Unit identificou-se  o objetivo  

geral do programa em estudo: promover meios e formas de atividades de iniciação científica e 

de pesquisa, instituindo a investigação como prática cotidiana e de formação contínua nos 

currículos e programas de todos os cursos oferecidos pela Instituição. 

Ainda nesse documento, notou-se que os objetivos específicos se referem aos 

cursos, à ação docente e discente. Com relação aos cursos os objetivos são: intensificar o 

exercício da investigação acadêmica e científica a partir dos princípios e normas 

metodológicas consagradas; contribuir para a ampliação de publicações nos veículos de 

divulgação científica/acadêmica; favorecer a realização de um trabalho interdisciplinar 

sistematizado de acordo com as diretrizes do Projeto Pedagógico Institucional/PPI e dos 

Projetos Pedagógicos do Cursos/PPC da Unit; estimular práticas de estudos independentes 

que desenvolvam a autonomia intelectual e acadêmica do sujeito aprendente, desafiando-os na 

reconstrução de novas descobertas. 

Os objetivos referentes à ação docente foram assim caracterizados:  incentivar o 

trabalho de investigação científica e de pesquisa que vise à difusão/aplicação do 

conhecimento e do saber, como também ao desenvolvimento de competências e habilidades 
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básicas e específicas inerentes aos cursos; possibilitar estudos aprofundados sobre o cotidiano 

e os conhecimentos profissionais definidos pela temática interdisciplinar; auxiliar na 

progressiva autonomia acadêmica e intelectual do estudante por meio de atividades orientadas 

que permitam um direcionamento na gestão do tempo de estudo; atuar com ética, 

responsabilidade e competência técnico-científica na execução do plano de trabalho; 

sistematizar roteiros de estudo dirigido para facilitar o desenvolvimento das atividades 

propostas; respeitar as diferentes formas de aprendizagem, competências e habilidades, bem 

como as potencialidades dos alunos. 

Na ação discente, os objetivos contemplam três dimensões, assim definidas: 

cognitiva, procedimental e atitudinal. Na dimensão cognitiva o aluno deve reconhecer a 

diversidade de saberes acadêmicos, despertando o espírito investigativo; ressignificar saberes 

por meio de ações investigativas que articulem teoria e prática; apropriar-se dos 

conhecimentos desenvolvidos na Universidade para elaboração de propostas de intervenção. 

Na dimensão procedimental aparecem os seguintes objetivos: desenvolver a capacidade 

investigativa dentro dos princípios teóricos, considerando os procedimentos metodológicos da 

iniciação científica; buscar informações e consultar referências em bases de dados; resolver 

situações-problema através da seleção, organização, interpretação de dados e informações 

representadas de diferentes formas com vistas à tomada de decisões; construir argumentos 

utilizando-se de informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas; produzir 

artigos, relatórios e atividades textuais ou práticas. 

E por fim, na dimensão atitudinal, o Guia das Práticas Investigativas estabelece 

que o aluno deve demonstrar postura ética e comportamento adequado durante as atividades 

desenvolvidas individual e coletivamente; respeitar os princípios éticos acerca da autoria do 

pensamento. 

Os objetivos discorridos anteriormente evidenciam a preocupação da IES em 

possibilitar que a pesquisa faça parte do cotidiano do aluno por meio de atividades 

acadêmicas orientadas para o desenvolvimento e manutenção do espírito investigativo. Notou-

se também uma sequência coerente e consistente dos objetivos explicitaos, evidenciando, 

inclusive um desencadeamento que envolve programa, docentes e discentes. Tal registro 

torna-se relevante para que o desenvolvimento da ação permita de fato a construção do 

conhecimento científico, bem como a inserção dos graduandos na iniciação científica 

promovendo transformação do ensino. Para tanto, convém reconhecer as orientações 

complementares de investigação definidas por Morin: 
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que os caracteres institucionais (tecnoburicráticas) da ciência não sufoquem, 
mas estofem os seus caracteres aventurosos; que os cientistas sejam capazes 
de auto-interrogação, isto é, que a ciência seja capaz de auto-análise; que 
sejam ajudados ou estimulados os processos que permitiriam à revolução 
científica  em curso realizar a transformação das estruturas de pensamento 
(MORIN, 2000, p. 31). 

 

Outro aspecto abordado pelo guia em análise refere-se à base legal que nortea a 

operacionalização das práticas. Primeiramente, faz-se referência a Lei de Diretrizes e Bases 

Nacional da Educação - LDBE 9.394/1996, no Artigo 43 - Inciso III, que estabelece como 

finalidade da Educação Superior o incentivo ao “trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive”. 

Além da LDB, outro referencial apontado pelo programa é o Parecer do Conselho 

Nacional de Educação 776/1997 que orienta para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação e institui os princípios básicos que devem ser considerados nos currículos e 

programas dos cursos de Ensino Superior e, dentre outros, ressalta:  

[...] 5) Estimular práticas de estudos independentes, visando à progressiva 
autonomia profissional e intelectual do aluno; 6) Encorajar o reconhecimento 
de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente 
escolar, inclusive as que se referiram à experiência profissional julgada 
relevante para  a área de formação considerada; 7) Fortalecer  a  articulação  
da  teoria  com  a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva [...]. 

 

Nesse contexto, nota-se que os objetivos relacionados pelo programa atende às 

especificações do Conselho Nacional de Educação e propicia a concretização das referências 

filosóficas e didático-pedagógicas do Projeto Pedagógico Institucional/PPI-Unit. Este que foi 

disponibilizado pela IES e estudado nessa pesquisa recomenda uma sólida formação básica 

que prepare o acadêmico para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade e 

do mundo de trabalho, a partir do desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: 

tomada de decisão, enfrentamento e resolução de problemas, pensamento crítico, domínio de 

linguagens, construção de argumentações técnicas, trabalho em equipe, contextualização e 

entendimentos e encaminhamentos, autonomia nas ações e intervenções. 

Ainda tendo como referência o PPI/Unit, observou-se que a inserção das práticas 

está vinculada diretamente ao item das Referências Estruturais e Formais de Programas e 

Cursos, que explicita as articulações e complementariedade necessárias das unidades 

programáticas e das disciplinas – horizontalmente e transversalmente, por meio de Temas 

Transversais e Núcleos Geradores de Pesquisa e Extensão, e, verticalmente, através dos Eixos 

Estruturantes.  
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Os Eixos Estruturantes sistematizam a complementariedade dos conteúdos, 

competências, saberes e ações em grupos de unidades programáticas ou disciplinas que 

guardam certa proximidade  quanto a finalidades específicas da formação. Nessa direção, 

ressalta-se que no Projeto Pedagógico dos Cursos/PPC deve constar eixos estruturantes que 

fomentem no discente a aprendizagem de metodologias associadas à investigação do 

cotidiano e à iniciação científica. 

Os Núcleos de Pesquisa e Geradores de Extensão apresentados institucionalmente 

convergem à consecução da missão desta Universidade e à articulação do ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito dos cursos. Ressalta-se, assim, a relevância de se associar os Núcleos 

Geradores de Pesquisa e Extensão mencionados no PPI às atividades das Práticas 

Investigativas, possibilitando o desenvolvimento de competências inerentes ao ato 

investigativo e ao despertar da iniciação científica no processo de ensino e aprendizagem. 

Dentro dessa perspectiva e considerando os referidos documentos, os cursos 

devem estabelecer uma temática interdicisplinar norteadora dos trabalhos das práticas  

enquanto disciplinas, definida em um encontro de articulação entre coordenadores de curso e 

docentes de todas as disciplinas do período, incluindo o docente das Práticas Investigativas. 

Para  Fazenda (1996),  o valor e a aplicabilidade da interdisciplinaridade podem 

ser verificados na formação geral, profissional, de pesquisadores e como meio de promover a 

superação da dicotomia ensino-pesquisa. Nesse sentido, as investigações interdisciplinares 

possibilitam o reconstruir do objeto/sujeito de estudo superando a fragmentação dos saberes, 

num diálogo fecundo que permite a interação de disciplinas e o aparecimento das 

interrelações num enfoque dialógico. 

A temática intedisciplinar deve considerar os eixos estruturantes do PPI e PPC, o 

perfil profissiográfico e a linha de pesquisa de cada curso, bem como os Programas de 

Aprendizagens das disciplinas envolvidas no período quando possível, conforme mapa 

conceitual a seguir: 
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Percebe-se, então, uma preocupação na sistematização dos temas para que se 

possa articular os processos e para que estes possibilitem a diversificação das formas de 

aprender e sejam permeáveis às distintas culturas que coexistam no meio acadêmico, 

proporcionando a difusão e a aplicação dos conhecimentos e dos saberes específicos ou de 

formação geral dos cursos atendendo ao perfil do egresso, como também o desenvolvimento 

de competências e habilidades. De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional/PPI (2005): 
 

Compreende-se o exercício pleno do conceito de Universidade que promove 
a educação em seu sentido amplo, por meio de ações de ensino 
(conhecimentos, habilidades e competências), pesquisa (geração de 
conhecimento comprometido com a missão institucional) e extensão 
(aplicação da ciência e tecnologia em favor da coletividade e do 
desenvolvimento regional).  
 

 

Dentro dessa perspectiva, ressalta-se a relevância de esta Instituição de Ensino 

Superior (IES) documentar ações  que propiciem a indissociablidade do ensino e da  pesquisa 

e permitam a ressignificação contínua da práxis docente e a reconstrução das aprendizagens 

dos discentes num processo dialógico e evolutivo que atenda às exigências da sociedade 

contemporânea. 

Segundo Andrade (2009), conceitua-se pesquisa como um conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar 

soluções para problemas propostos mediante a utilização de métodos científicos. Conforme 

Moraes (2002), pesquisa significa um movimento dialético, em espiral, que se inicia na 

Figura 1. Mapa Conceitual de descrição do processo de definição da 
temática interdisciplinar das Práticas Investigativas. 
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compreensão do ato de questionar dos estados do ser, fazer e conhecer dos participantes, 

construindo-se argumentos que estimulem para o agir/criar e, por fim, comunicar os 

resultados compartilhando novas descobertas que, ao serem socializadas, proporcionam a 

democratização do saber. 

No universo da academia, a pesquisa representa o desafio de reconstruir o 

conhecimento voltado para um questionamento sistemático, metódico e argumentado, 

envolvendo a capacidade de inovação e intervenção dentro de uma tendência lógico-formal 

que viabilize o critério do dialogismo. Assim, a pesquisa precisa fazer parte do cotidiano do 

aluno por meio de atividades acadêmicas orientadas para o desenvolvimento e manutenção do 

espítiro investigativo (obsevação, registro e análise), permeando toda a formação, posto que a 

vida social e o mundo do trabalho demandam o perfil de um profissional pesquisador e 

competente em busca de respostas aos problemas atuais e futuros (PPI, 2005). 

De acordo com Mendonça (2008), deve-se considerar ainda que o processo de 

investigação constitui-se num aprendizado a ser instigado ao longo da vida acadêmica, 

cabendo à Universidade a promoção de trabalhos/atividades que oportunizem ao discente 

dominar noções básicas de metodologia e técnicas de pesquisa, conhecer a produção 

bibliográfica disponível, reorganizar conceitos e estabelecer um compromisso ético com os 

padrões da comunidade científica. 

Assim, a articulação das práticas investigativas, da pesquisa e do ensino 

transcende muito além de uma disciplina inserida na estrutura curricular dos cursos. As 

práticas investigativas sinalizam  uma nova postura em relação ao conhecimento e ao ato de 

ensinar que envolve diretamente uma ação interdisciplinar. Esta está alicerçada na preparação 

dos estudantes à inicação científica voltada para o desenvolvimento da capacidade de analisar 

situações e resolver problemas dentro de uma abordagem sistêmica e holística. Entende-se, 

portanto, que os docentes precisam ter clareza sobre como se dará o desenvolvimento do 

ensino e da pesquisa na investigação proposta, baseando-se em teorias que defendam a 

construção do conhecimento e nos documentos norteadores do programa.  

A ciência contemporânea é feita da pesquisa dos fatos verdadeiros e da 
síntese das leis verídicas. As leis verídicas da ciência têm uma fecundidade 
de verdades, elas prolongam as verdades de fato por verdades de direito. O 
racionalismo pelas suas sínteses do verdadeiro abre uma perspectiva de 
descobertas. O materialismo racionalista, depois de ter acumulado os fatos 
verdadeiros e organizado as verdades dispersadas, ganhou uma 
surpreendente força de previsão. A ordenação das substâncias apaga 
progressivamente a contingência de seu ser, ou, em outras palavras, esta 
ordenação suscita descobertas que preenchem as lacunas que faziam 
acreditar na contingência do ser material.  (BACHELARD, 1972, p.p. 45-
46). 
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Outro aspecto a ser analisado corresponde à carga horária disponibilizada pelas 

disciplinas. No Plano de Trabalho, anexo ao guia, consta que os estudos presenciais ocorrem 

com uma carga horária de vinte horas e quarenta horas são de estudos dirigidos (extraclasses) 

direcionados pelos docentes por meio de um roteiro de estudo.  

Diante dessa afirmação, dos objetivos do programa e da fundamentação teórica 

apresenta neste estudo, recomenda-se uma pesquisa empírica para que se possa avaliar os 

roteiros dos docentes, bem como esclarecer se a carga horária do professor  contempla vinte 

ou sessenta horas. Sendo a carga horária menor questiona-se: seria esta suficiente para atender 

a proposta do programa e se com uma remuneração de vinte horas semestrais o docente sente-

se motivado para estimular o processo de iniciação científica por meio das práticas? Além 

disso, no Programa de Aprendizagem das Práticas Investigativas II o produto final dos 

trabalhos sinaliza para um artigo empírico. Retorna-se a questão da carga horária possível 

para que o docente consiga como produto esse artigo, bem como consolide um processo de 

construção de conhecimento qualitativo parta tal. 

Com relação ao Programa de Aprendizagem I, nota-se que existe conteúdo como 

visão sistêmica, interdisciplinaridade na primeira unidade de estudo e na segunda solicita-se 

uma produção científica descrita na etapa da metodologia de ensino do próprio programa e no 

plano de trabalho como estudo bibliográfico. Indaga-se a carga horária das práticas permite o 

desenvolvimento dessa proposta de forma que seja possível atender aos objetivos dos alunos? 

Que sentimentos norteiam os acadêmicos do curso ao se depararem com uma proposta tão 

diferente de suas experiências ao longo da educação básica?  

Pelo exposto, concorda-se que é a atuação do docente-pesquisador e a formação 

do discente-pesquisador na contemporaneidade torna-se extremamente importante e as IES 

devem possibilitar que essa uma formação seja capaz de ultrapassar as barreiras do 

cientificismo, do previsível, da precisão para alcançar o improvável, o subjetivo, o 

inconstante. Nóvoa,  afirma que  

é necessário enriquecer a aprendizagem com as ciências mais estimulantes 
do século XXI. A pedagogia e o trabalho do professor estão ainda muito 
fechados nas psicologias do desenvolvimento, nas psicologias de Piaget, em 
certas sociologias do século XX. A pedagogia precisa respirar. Os profes-
sores precisam se apropriar de um conjunto de novas áreas científicas que 
são muito mais estimulantes das que serviram de base e fundamento para a 
pedagogia moderna [...] desejo hoje uma escola centrada na aprendizagem 
(2007, p. 7). 
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O ensino centrado na pesquisa desafia o trabalho do professor. Além de nos 

colocar diante dos desafios da formação docente como a construção de um conhecimento 

amplo que extrapole o espaço restrito da sala de aula e da academia; a potencialização das 

ações culturais existentes na universidade – formação pessoal e cultural;  e as novas 

perspectivas de avaliação da aprendizagem.  

Para Nóvoa (2007), ainda faz parte também dos desafios futuros do trabalho do 

professor uma melhor organização da profissão docente. “É preciso buscar modelos de 

organização nas escolas que mudem as formas como os docentes se organizam [...] a escola 

deve ser vista como uma instituição e não como um serviço” (idem, p. 13). 

Dentro dessa abordagem, pergunta-se: e a universidade como deve ser? Derrida 

(2003), explicita que “a universidade deveria ser o lugar em que nada está livre do 

questionamento, nem a figura atual da democracia, nem a ideia tradicional da crítica, como 

crítica teórica, nem a autoridade da forma questão, do pensamento como questionamento. 

 
 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das discussões propostas, pode-se apresentar algumas reflexões acerca 

dos desafios e perspectivas envolvendo as categorias de análises estudadas: conhecimento, 

ensino, pesquisa, prática investigativas no ensino superior, trabalho docente, sendo necessário 

reconhecer o limite implícito ao escopo da literatura utilizada em relação à complexidade de 

contextos posssíveis. 

Foi um estudo de analítico documental de um relato de experiência, evidenciando 

a indissociabilidade da investigação na prática docente universitária. Desse modo, é possível 

inferir a ideia de que cabe à universidade responder ao desafio das ciências, adaptando-se às 

necessidades da sociedade contemporânea. Essa resposta deve estar pautada na reforma do 

pensamento  

que substituirá a causualidade linear e unidirecional por uma causualidade 
em círculo e multirreferencial, corrigirá a rigidez da lógica clássica pelo 
diálogo capaz de conceber noções ao mesmo tempo complementares e 
antagonistas, e complementará o conhecimento da integração das partes em 
um todo, pelo reconhecimento da integração do todo no interior das partes 
(MORIM, 2010, p.92).  
 
 

Embora se perceba essa preocupação nos documentos norteadores que emergem 

as Práticas Investigativas  − institucionalizadas como componente curricular da Unit −  torna-

se relevante registrar as seguintes questões: como a proposta está sendo operacionalizada 
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pelas coordenações dos cursos? Qual o nível de importância dado a articulação das temáticas? 

Como a IES avalia os objetivos alcançados? Será que os resultados alcançados atendem às 

expectativas dos envolvindos no processo: IES, coordenação de curso, docentes e discentes? 

Que efeitos as Práticas Investigativas têm causado na vida acadêmica dos discentes? As 

Práticas Investigativas desenvolvidas como componente curricular na graduação da Unit 

estimulam a iniciação científica? 

Pode-se, então, reafirmar que inserção das práticas investigativas e da pesquisa no 

trabalho professor é desafiante. E o ensino pela pesquisa torna-se uma perspectiva como 

prática de aprendizagem, superando os limites das aulas magistrais, em que há predomínio da 

exposição do conteúdo pelo docente numa compilação eclética por meio da retórica, e das 

aulas de leitura dirigidas que predispõem à rotinização das aulas e dispensa a originalidade 

docente, tanto no conteúdo quanto na didática. 

À guisa dessas reflexões, conclui-se que os documentos ora analisados 

apresentam coerência e consistência com as diretrizes curriculares do ensino superior, com a 

legislação que normatiza as ações da universidade , bem como nota-se, ainda, uma relação 

teórica e prática entre os documentos base institucionais com os do programa. No entanto, 

recomenda-se uma pesquisa empírica para que se possa investigar a operacionalização dos 

processos descritos e de fato se comprove a relevância do programa à inicação científica e à 

pesquisa para a vida dos discentes envolvidos.  

Faz-se interessante, também, averiguar o desencadeamento do processo 

interdisciplinar alcançado, bem como repensar se a interdisciplinaridade proposta atende ao 

contexto ou o programa poderia desenvolver suas ações baseadas na categoria da 

transdisciplinaridade. 

[...] os paradigmas científicos e produtivos emergentes inspiram-se em novas 
bases sociais, novas visões de mundo e de vida, as quais, embora não-
monolíticas, opõem-se sobremaneira a qualquer forma de dogmatismo e à 
autoridade estabelecida, configurando tendências científicas que apontam 
para novas metodologias de ação, visando ao avanço na construção de uma 
vida humana digna (BEZERRA, 2008, p. 21). 

 

Por fim, entende-se que a pesquisa como prática de ensino é uma tentativa de 

problematizar o real, sem que o aluno seja dependente do professor ou das obras. O trabalho 

docente perpassaria pelo ensino com pesquisa numa dinâmica que combine construção do 

conhecimento e aplicação do mesmo para a resolução de problemas relevantes. Esta seria a 

verdadeira reforma do pensamento. 
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ANEXO 1 

PROGRAMAS DE APRENDIZAGENS 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 
 E SOCIAIS APLICADAS 

PRÁTICAS INVESTIGATIVAS I 

CÓDIGO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

U N I T 
UNIVERSIDADE TIRADENTES 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

Pró-Reitoria Adjunta de 
Graduação H111926 03 60 horas 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA - Introdução e ensaio da prática investigativa dentro de uma abordagem sistêmica 

e interdisciplinar. Procedimentos metodológicos na execução de atividades de iniciação 

científica.  

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

� Despertar o interesse pela iniciação científica, estimulando novas descobertas. 

� Reconhecer a diversidade de saberes acadêmicos, despertando o espírito investigativo. 

� Ressignificar saberes por meio de ações investigativas que articulem teoria e prática. 

� Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos, considerando os 

procedimentos metodológicos da iniciação científica. 

� Utilizar-se do material postado nos ambientes virtuais e nas redes sociais para desenvolver 

as atividades de estudo. 

� Resolver situações-problema através da seleção, organização, interpretação de dados e 

informações representadas de diferentes maneiras com vistas à tomada de decisões. 

� Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as literaturas indicadas das temáticas definidas 

para o estudo. 

� Construir argumentos utilizando-se de informações e conhecimentos disponíveis em 

situações concretas. 

� Apropriar-se dos conhecimentos desenvolvidos na Universidade para elaboração de 

propostas de intervenção. 

� Compreender a relevância e a necessidade do respeito aos princípios éticos acerca da 

autoria do pensamento. 

� Desenvolver a autonomia intelectual por meio de atividades orientadas que permitam um 

direcionamento na gestão do tempo de estudo. 

� Produzir relatórios e atividades textuais ou práticas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

� Práticas investigativas e sua importância. 

� Visão sistêmica e interdisciplinaridade no contexto universitário. 

    

UNIDADE II  

� Produção de uma atividade de iniciação científica. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

As aulas de Práticas Investigativas I serão desenvolvidas por meio de exposição oral 

dialogada, elaboração de situação-problema, debates, atividades de reflexão e discussão 

individual/coletiva, oficinas, seminários, bem como a produção de um estudo bibliográfico ou 

de outra atividade a ser produzida até o final do semestre (relatório, estudo de caso, cartilha, 

blog, pôster, experiências coletivas em laboratório etc.) e apresentada na culminância 

semestral dos trabalhos. Além dessas estratégias, far-se-ão também visitas à biblioteca para 

conhecimento dos serviços oferecidos e orientação do referido estudo. É válido registrar que 

os acadêmicos serão orientados/incentivados a utilizar-se dos conteúdos trabalhados pela 

disciplina Metodologia Científica na execução das ATIVIDADES DE ESTUDO. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada através de ATIVIDADES DE ESTUDO como resumos, sínteses 

críticas, resenhas, fichamentos, mapas conceituais/mentais, estudo bibliográfico/roteiro de 

visitas/relatórios etc. solicitados no decorrer dos encontros presenciais.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
BOAVENTURA, Edivaldo. Como ordenar as idéias. 9. ed. São Paulo: Ática, 2007.  
                 
MORAES, Roque. LIMA, Valderez Marina do Rosário. Pesquisa em sala de aula: 
tendências para a educação em novos tempos. 2 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – 
trabalhos acadêmicos: apresentação: NBR 14724. Rio de Janeiro: 2002. 
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FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 4. ed. São 
Paulo: Cortez, 1997. 
 
MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e 
tecnologia. reimpr. São Paulo: Ática, 2005. 
 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia Científica. 2ed. Aracaju: Unit, 2009. 
 
 
 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E            
SOCIAIS APLICADAS 

PRÁTICAS INVESTIGATIVAS II 

CÓDIGO CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

U N I T 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

Pró-Reitoria Adjunta de Graduação 
H112540 03 60 horas 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA - Introdução e ensaio da prática investigativa por meio da articulação do 

conhecimento teórico e prático. Procedimentos metodológicos na execução de atividades de 

iniciação científica.  

 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Perceber a importância da pesquisa e dos meios necessários para o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, procedimentais e atitudinais. 

� Interpretar a realidade mediante procedimentos científicos, superando julgamentos com 

base no senso comum. 

� Aplicar princípios e normas metodológicas na construção de produções textuais/práticas, 

relatórios e artigo científico. 

� Despertar o interesse pela iniciação científica, incentivando novas descobertas. 

� Ressignificar saberes por meio de ações investigativas que articulem teoria e prática. 

� Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos, considerando os 

procedimentos metodológicos da iniciação científica. 

� Apropriar-se dos conhecimentos desenvolvidos na universidade para reconstrução de 

novos saberes. 
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� Discutir os procedimentos de pesquisa a serem utilizados no Plano de Atividades e no 

Relatório de Apresentação dos Resultados. 

� Compreender a relevância e a necessidade do respeito aos princípios éticos acerca da 

autoria do pensamento. 

� Desenvolver a autonomia intelectual por meio de atividades orientadas que permitam um 

direcionamento na gestão do tempo de estudo. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

� Articulação do conhecimento teórico e prático na elaboração e execução do Plano de 

Atividades. 

    

UNIDADE II  

� Produção de uma atividade de iniciação científica. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO  

As aulas de Práticas Investigativas II serão desenvolvidas por meio de exposição oral 

dialogada, debates, atividades de reflexão e discussão individual/coletiva, trabalhos em equipe 

para elaboração e execução do Plano de Atividades. Além dessas estratégias, far-se-ão 

também visitas à biblioteca para conhecimento dos serviços oferecidos e estudo orientado 

para a produção de um artigo a ser produzido até o final do semestre e apresentado na 

culminância semestral dos trabalhos. 

 
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada através de ATIVIDADES DE ESTUDO como elaboração do Plano 

de Atividades, fichamento/estudo bibliográfico e produção de um artigo solicitado no decorrer 

dos encontros presenciais.  

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
CERVO, Amado et al . Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2009. 
 
CUNHA, Maria Isabel, Cecília Luiza Broilo (org.). Pedagogia Universitária e produção do 
Conhecimento. Porto Alegre: Ed. EDIPUCRS, 2008. 
 
GONÇALVES, Hortência de Abreu.  Manual de artigos científicos.  São Paulo: Avercamp, 
2004. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – 
trabalhos acadêmicos: apresentação: NBR 14724. Rio de Janeiro: 2002. 
 
MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 4 ed. São 
Paulo: Atlas, 2004.  
 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
MORAES, Roque. LIMA, Valderez Marina do Rosário. Pesquisa em sala de aula: 
tendências para a educação em novos tempos. 2 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 
 
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia Científica. 2ed. Aracaju: Unit, 2009. 
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ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO 

Curso:  
Disciplina: Práticas Investigativas I Ano/Semestre:  Professor(a):   
Carga horária Presencial: 20 horas  Carga horária de Estudo Dirigido: 40 horas  Carga horária total: 60 horas 

 
ETAPA/ 
SEMANA 

CONTEÚDO/ 
ATIVIDADE PRESENCIAL 

ESTRATÉGIA 
ATIVIDADE DE  

ESTUDO DIRIGIDO 
OBSERVAÇÃO 

01 

Apresentação do Programa de 
Aprendizagem, dos princípios 
norteadores e das orientações 

metodológicas da disciplina Práticas 
Investigativas I. 

Definição das formas de comunicação 
com os alunos para direcionamento das 

atividades de estudo: E-mail/ Blog/ 
Magister Portal de Serviços/etc.  

(Para cada 
etapa, o 

professor deve 
escolher as 

suas 
estratégias de 
ensinagem) 

Registro das principais 
ideias/conceitos de um 

texto/ensaio/artigo/filme que enfatize 
a análise conceitual acerca de práticas 
investigativas e sua importância numa               

abordagem sistêmica. 
Disponibilizar Roteiro de Estudo.                       

 
 
 
 

---- 

02 

Discussão do texto/ensaio/artigo/filme 
sobre a análise conceitual das práticas 
investigativas no universo acadêmico 
dentro de uma abordagem sistêmica. 

Apresentação da temática 
interdisciplinar do curso. 

 Solicitar resumo/síntese/ esquema/  
mapa conceitual do trabalho 

desenvolvido para ser entregue na 
próxima aula. Orientar uma pesquisa 
direcionada sobre situação-problema 

com indicação de literatura. 
Disponibilizar Roteiro de Estudo.                       

---- 

03 

Orientação sobre o levantamento de 
situação-problema, considerando a 

literatura indicada e os registros  
realizados pelos alunos.  

Organização de equipes de  
trabalho, máximo de   

4 (quatro) componentes. 

 
Elaboração em equipe de uma  

situação-problema, considerando a 
temática do curso. 

 Disponibilizar Roteiro de Estudo. 
Indicação de leitura sobre  

argumentação. 

---- 
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ETAPA/ 
SEMANA 

 

CONTEÚDO/ 
ATIVIDADE PRESENCIAL 

ESTRATÉGIA 
ATIVIDADE DE 

ESTUDO DIRIGIDO 
OBSERVAÇÃO 

04 

Análise/discussão da situação-problema 
e definição da temática de trabalho                

por equipe. 
 

 Registro da literatura lida/estudada   
 sobre argumentação 

(fichamento/resumo/síntese). 
Disponibilizar Roteiro de Estudo.               

 

 
- 

05 

 

Discussão e socialização das ideias 
sobre argumentação com os alunos. 

 

 Conclusão do registro/ideias        
sobre argumentação. 

Fechamento do processo de avaliação 
para registro das notas/ I Unidade. 

 

Divulgação aos alunos das 
referências dos professores das 
demais disciplinas do período, 
considerando as temáticas. 

 

06 
Estudo considerando a indicação das 

referências de acordo com                            
o tema de cada equipe. 

 Produção da pesquisa               
bibliográfica ou de outra         

 atividade previamente definida. 
---- 

07 
Orientação individual/coletiva                   

da produção definida. 

 

Produção do estudo definido. 

Apoio dos professores das demais 
disciplinas do período para 

análise dos trabalhos que trazem 
um conhecimento específico da 
sua respectiva disciplina. 

08 
Orientação individual/coletiva do         

estudo e definição da data de entrega. 

 
 

Conclusão e entrega do estudo 
definido. 

 

Estabelecer critérios para 
selecionar  

os trabalhos mais efetivos a 
serem  

apresentados na culminância. 

09 
Definição e diretrizes para os trabalhos 

selecionados serem apresentados  
na culminância. 

 
Preparação para a culminância: 

II Mostra de Práticas Investigativas. 
Selecionar os trabalhos mais 

efetivos. 

10 
Encerramento das atividades e  

entrega de resultado. 
 ---- ---- 

 
É importante que a coordenação SENSIBILIZE/MOBILIZE os professores do período para a utilização da pesquisa de práticas nas 
atividades de sua respectiva disciplina, OTIMIZANDO o processo interdisciplinar e EVITANDO o excesso de trabalhos para os 

alunos. 
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PLANO DE TRABALHO 

Curso:  
Disciplina: Práticas Investigativas II Ano/Semestre:  Professor(a):   
Carga horária Presencial: 20 horas  Carga horária de Estudo Dirigido: 40 horas  Carga horária total: 60 horas 

 

ETAPA/ 
SEMANA ATIVIDADE PRESENCIAL ESTRATÉGIA 

ATIVIDADE DE  
ESTUDO DIRIGIDO 

OBSERVAÇÃO 

01 

Apresentação do Programa de 
Aprendizagem, dos princípios 
norteadores e das orientações 

metodológicas da disciplina Práticas 
Investigativas II. 

Definição das formas de comunicação 
com os alunos para direcionamento das 

atividades de estudo: E-mail/ 
Blog/Magister Portal de Serviços/etc.  

 
 

(Para cada 
etapa, o 

professor deve 
escolher as 

suas 
estratégias de 
ensinagem) 

 
Estudo com registro dos 

procedimentos de pesquisa a serem 
desenvolvidos no  

Plano de Atividades e na construção       
de um artigo. 

 
.  

 
 
 
 

---- 

02 

Discussão do estudo acerca dos 
procedimentos de pesquisa a serem 

desenvolvidos no Plano de Atividades.  
Apresentação da temática do curso e 
do Plano de Atividades. Definição  

dos subtemas por equipe.   
Organização de equipes de trabalho, 
máximo de 4 (quatro) componentes. 

  
 
 

Elaboração do Plano de Atividades 
em equipe, considerando as 

orientações e as discussões propostas.  
 

Envio à coordenação do curso de 
uma tabela informando as 

temáticas e as respectivas equipes. 
A coordenação repassa essa tabela 
aos demais docentes do período, 

solicitando indicação de 
referências.  

. 

03 
Análise/discussão do 
Plano de Atividades. 

 Desenvolvimento do Plano de 
Atividades pelas equipes in loco. 

---- 

04 
Orientação para a sistematização dos 
resultados encontrados mediante a 
aplicação do Plano de Atividades. 

 Leitura/Fichamento do referencial 
teórico da temática proposta e 

construção de um texto base sobre os 
elementos introdutórios de um artigo. 

---- 
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ETAPA/ 
SEMANA 

CONTEÚDO/ 
ATIVIDADE PRESENCIAL 

 
ESTRATÉGIA 

ATIVIDADE DE 
ESTUDO DIRIGIDO 

 
OBSERVAÇÃO 

05 

Análise/discussão do texto base e 
orientação individual/  

coletiva do estudo. 
Estabelecer critérios para 

selecionar os trabalhos mais 
efetivos a serem  

apresentados na culminância. 

 
Continuação da construção do 

texto base do artigo, 
acrescentando a categoria teórica 
do desenvolvimento (utilizar os 

dados coletados). 

Divulgação aos alunos das referências 
dos professores das demais disciplinas 
do período, considerando as temáticas. 
Fechamento do processo de avaliação 
para registro das notas da I unidade. 

06 
Análise/discussão do texto base e 

orientação individual/ 
coletiva do estudo. 

 Continuação da construção do 
texto base do artigo, 

acrescentando as considerações 
finais. 

Apoio dos docentes das demais           
disciplinas do período para análise dos 
trabalhos que trazem um conhecimento 
específico da sua respectiva disciplina. 

07 
Orientação individual/coletiva do 

texto do artigo. 
 

Revisão final do artigo. 
 

---- 

08 

 
Orientação individual/coletiva do 

texto do artigo. 
 

 
 

Definição da  
data de entrega do artigo. 

 
---- 

09 
Definição e diretrizes para os 
trabalhos selecionados serem 
apresentados na culminância. 

 Preparação para a culminância: 
 Mostra de Práticas 
Investigativas. 

Selecionar os trabalhos mais efetivos. 
 

10 
Encerramento das atividades e 

entrega de resultado. 
 ---- ---- 

 
É importante que a coordenação SENSIBILIZE/MOBILIZE os professores do período para a 
utilização da pesquisa de práticas nas atividades de sua respectiva disciplina, OTIMIZANDO o 

processo interdisciplinar e EVITANDO o excesso de trabalhos para os alunos. 
 


