
11/11/2019 Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/extensao/RelatorioAcaoExtensao/lista.jsf 1/2

Portal do Docente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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EMITIDO EM 11/11/2019 12:26

VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIO

RELATÓRIO DE PROJETOS DE EXTENSÃO
Código: PJ209-2019

Título:
UFSPM - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: COMPARTILHANDO
SOLUÇÕES E PROPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM

Tipo de ação: PROJETO
Área Temática: EDUCAÇÃO
Linha de Extensão: EDUCAÇÃO CONTINUADA
Coordenador(a): LUIZ ANSELMO MENEZES SANTOS - luizanselmomenezes@gmail.com
Tipo de Relatório: RELATÓRIO FINAL
Período da Ação: 15/05/2019 a 15/10/2019
Público Estimado: 100 pessoas
Público Real Atingido: 50 pessoas
Situação do Relatório: Enviado em 06/11/2019 21:14:01
Financiamento Interno: NÃO
Esta ação foi realizada: SIM
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Existe relação objetiva entre a proposta pedagógica do curso e a proposta do projeto de extensão?
Justifique:
O Projeto de Extensão teve como propósito promover articulação entre UFS e escolas da Educação Básica, a
partir das reflexões acerca das situações e conflitos reais das práticas pedagógicas, procurando apontar
algumas soluções para melhoria da qualidade de ensino do futuro dos docentes. O projeto desenvolveu ações
partir de atividades de pesquisa de iniciação cientificas e dissertações de Mestrado produzidos pelos integrantes
do Grupo de Pesquisa Formação e Atuação de Educadores – INTERAÇÃO e de atividades de ensino oriundas da
disciplina Teorias da Aprendizagem e Formação de Educadores da grade curricular do Programa de Pós-
graduação em Educação - UFS. O referido Projeto de Extensão teve como público alvos professores que atuam
no ensino fundamental, tendo como objetivo levantar algumas dificuldades e problemas oriundos do processo
de ensino-aprendizagem.
Outras ações realizadas vinculadas ao projeto:
Apresentação do projeto em eventos de extensão:
Produção acadêmica gerada:
Atividades Realizadas: 
O referido projeto atingiu o público de 50 professores do ensino fundamental visando a valorização da ação
docente a partir da reflexão e experimentação de pratica pedagógica orientada. Para atingir os objetivos do
projeto foram feitas reuniões semanais. Nessas reuniões foram organizados periódicos com dos principais
pesquisadores que abordam sobre formação continuada, levantado a produção científica dessa área. Ainda,
foram selecionados alguns documentários que provocam reflexões acerca da prática do professor, a
aprendizagem do aluno e o ambiente escolar. Vale salientar que além de reuniões semanais para a parte
organizacional, foram feitos encontros mensais com o intuito de discutir os principais pontos do projeto. Além
disso, durante o projeto, foram marcadas entrevistas com alguns professores da rede básica de ensino para a
produção do material midiático.
Resultados Obtidos: Qualitativos.
Foi de suma importância organizar, selecionar alguns materiais para realizar o projeto de maneira eficaz,
produzindo o material necessário para os módulos. Semanalmente foram feitos encontros para ser discutido a
melhor maneira de tornar esse projeto eficiente. Nesse sentido organizamos fichas de inscrições para os
professores que participassem do curso de formação com o intuito de facilitar a troca de conhecimentos. Além
disso, foram organizados termos de consentimento para assegurar os direitos dos envolvidos nessa pesquisa.
Elaboramos ofícios e declarações convidando as instituições a participarem do curso de extensão. Ainda,
classificamos alguns textos que consideramos necessário fazer parte do material de estudo do projeto,
selecionamos alguns materiais didáticos de mídia para ser utilizados nos encontros como socialização de
conhecimento. Nas reuniões mensais foram discutidos o andamento do projeto, destacando alguns pontos,
como o que foi feito e o que poderia mudar, se necessário, e o que deveria permanecer para tornar o projeto
eficiente. Foram feitas, também, reflexões orientadas pelos professores coordenadores, como também, através
de vídeos que nos proporcionaram um novo olhar sobre o ambiente de aprendizagem.
Resultados Obtidos: Quantitativos.
Vale destacar que além do setor organizacional foram feitas algumas entrevistas que estavam previstas no
Projeto, essas entrevistas foram gravadas em formato de vídeo pelos professores coordenadores. Nesse
encontro, estiveram presentes 50 professores que atuam em salas de aula do ensino fundamental. Outro ponto
a ser destacado no projeto foi a realização da primeira reunião-encontro em uma escola da rede privada de
Aracaju.Na realização desse projeto piloto foi utilizada alguns dos materiais selecionados pela equipe
organizacional, como apostilas e material didático selecionado e produzido pelo programa. É necessário deixar
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claro que as reuniões mensais, o encontro realizado na escola e as entrevistas, ou seja, todos os encontros,
foram registrados através de fotos.
Dificuldades Encontradas:
Com relação a essas entrevistas, encontramos algumas dificuldades na realização delas, pois alguns professores
que entramos em contato possuíam a agenda comprometida ou desmarcaram o encontro por motivos pessoais.
Apesar de algumas dificuldades conseguimos realizar entrevistas com alguns docentes.
Ajustes Realizados Durante a Execução da Ação:
O projeto é de extrema importância para formação continuada dos professores em exercício, pois além de
proporcionar um diálogo entres os docentes que atuam no ensino fundamental, os professores universitários e
os discentes cadastrados do projeto, possibilita o contato com um contexto real de sala de aula e o
conhecimento pedagógico. Dessa forma a continuação do projeto pode atingir um alcance maior de professores
atualizando tanto com questões educativas como de produção científica e cultural.

Membros da Equipe

Nome Categoria Função Departamento Início Fim
CÁSSIA MACHADO RIBEIRO
DANTAS DISCENTE COLABORADOR (A) 15/05/2019 15/10/2019

JULIANNA BRITTO OLIVEIRA
SANTOS DISCENTE COLABORADOR (A) 15/05/2019 15/10/2019

MARIA CLAUDIA FRANCO EXTERNO COLABORADOR(A) 15/05/2019 15/10/2019
JORGE LUIS SANTANA
LUDUVICE DISCENTE COLABORADOR (A) 15/05/2019 15/10/2019

LUIZ ANSELMO MENEZES
SANTOS DOCENTE COORDENADOR(A) DEF 15/05/2019 15/10/2019

JOSE AMERICO SANTOS
MENEZES DOCENTE COORDENADOR(A)

ADJUNTO(A) DEF 15/03/2019 15/08/2019

Lista de Arquivos

Descrição
Relatório Final

Detalhamento de utilização dos recursos financeiros

Não há itens de despesas cadastrados

Validação do Departamento
Departamento: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Data Análise: 07/11/2019 13:48:42
Parecer Depto.: APROVADO
Justificativa:

Validação da Proex
Data Análise: 07/11/2019 15:15:34
Parecer PROEx: APROVADO

Justificativa: Considerando que o relatório indica que o projeto foi executado, emitimos parecer
favorável.
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