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1. Justificativa 

Considerando-se o eixo temático do primeiro período do Curso de Educação 

do Campo (Ciências da Natureza) da UNIPAMPA que tem como objetivo 

fundamentar o entendimento da educação como uma atividade especificamente 

humana, marcada por determinantes sociais e históricos, bem como analisar o 

contexto da sociedade atual e suas implicações para a educação é proposto o 

Projeto Interdisciplinar Identidade e Processos Identitários. 

A partir do levantamento do perfil dos alunos ingressantes, do resgate do 

memorial de formação, bem como os diferentes discursos acerca da Educação, 

buscar-se-á garantir ao estudante uma visão multidimensional que contemple 

aspectos individuais, coletivos e históricos sobre o profissional da Educação do 

Campo reconhecendo as contradições presentes. 

Partimos do princípio de que é fundamental garantir aos estudantes a 

construção do conhecimento científico crítico na área da Educação do Campo, de 

forma que seja possível a ruptura com o conhecimento de senso-comum, marcado 

por ideias preconceituosas e difusas sobre o fenômeno educacional, assim como a 

falsa ruptura entre teoria e prática. Relacionando a história de escolarização 

individual buscar-se-á a ruptura de um modelo de ser professor para além das 

experiências pessoais e expectativas sociais, proporcionando assim a construção de 

uma nova referência do profissional da educação crítico, reflexivo e compromissado 

com uma educação de qualidade. É necessário esclarecer que a proposta de 

utilização do Memorial de Formação focado nas histórias de vida, nos processos 

educacionais e nas opções e condições profissionais não assume caráter 

terapêutico, o que não significa negar que aflorarão emoções e sentimentos. A 

análise destes relatos está orientada pela importância do reconhecimento e reflexão 

do aluno sobre si mesmo como uma forma de reconhecimento próprio enquanto 

profissional da educação. A problematização das especificidades das histórias dos 

alunos possibilita a compreensão da produção das posições ocupadas enquanto 

sujeitos, bem como os processos de socialização marcados por contradições da 

própria trajetória de escolarização. Análise esta que se aprofunda na medida em que 

é possível escutar outras vozes sobre o reconhecimento social do profissional da 

educação. 
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A disciplina Prática Pedagógica: Pesquisa no Ensino de Ciências é 

responsável pela articulação das diferentes áreas do conhecimento das respectivas 

disciplinas que compõem a grade do 1º período, no sentido de proporcionar a 

construção de um conhecimento crítico-reflexivo sobre a temática abordada pelo 

Projeto. 

2. O que é um Memorial de Formação 

O memorial de formação busca colaborar com a formação de educadores 

críticos e reflexivos sobre o percurso histórico da formação e os projetos de vida que 

se pretende desenvolver.  

O resgate crítico e reflexivo sobre a história do tempo vivido (passado) busca 

promover um momento de “balanço” sistematizado das relações e convivências 

sociais traçadas ao longo da vida, destacando inevitavelmente e prioritariamente as 

situações mais relevantes para a formação pessoal (NÓVOA, 2002; SOUSA, 2006). 

É um esforço no sentido da construção de uma linha contextualizada sobe a história 

de vida. 

 Este conhecimento acumulado proporciona dois efeitos: apoia a redefinição 

dos conteúdos do tempo a ser vivido (futuro); e proporciona aprendizado para as 

modificações das estruturas e dinâmicas sociais, tendo como resultado a promoção 

de novos conhecimentos para a sociedade. 

Conforme destaca Cunha e Scheider (2011) o memorial é um exercício de 

questionamento sobre as nossas experiências vividas. Busca trazer a tona não 

apenas elementos históricos das recordações, mas também informações que 

conferem novos sentidos ao presente e ao futuro. Proporciona a definição de 

identidades pessoais e coletivas, possibilitando inclusive a reinvenção permanente 

do conhecimento. Por estas características, o memorial de formação deve ser mais 

do que uma autobiografia ou narrativa de acontecimentos. 

A narrativa histórica tem a preocupação em contar (narrar) a trajetória de uma 

pessoa, baseado em um determinado período do tempo, destacando os momentos 

mais relevantes registrados na memoria. A narrativa é composta pelas fases da vida 

do autor, desde o nascimento, passando pelo convívio familiar, escolar e pelos 

diversos acontecimentos da vida, mesclando com os fatos ocorridos nos locais à sua 
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volta. É a descrição dos acontecimentos conforme eles ocorreram ou conforme são 

percebidos pelo autor.  

O memorial de formação é a narrativa histórica do autor, acrescida de uma 

análise reflexiva.  Implica na auto interrogação, tendo com base as experiências 

vividas e no caso em questão, o conhecimento adquirido no espaço escolar. Os 

momentos reflexivos também devem ser sustentados em análises de outros autores 

que se preocuparam na investigação e pesquisa sobre as temáticas que estão 

sendo abordadas. De modo colaborativo para a elaboração do memorial, a 

sistematização de algumas informações chaves de cada autor, em formato de perfil, 

pode colaborar com a elucidação da análise.  

Tendo em vista a característica seletiva da memória humana, a construção do 

memorial de formação deve se apoiar em registros de fatos históricos (através de 

jornais, revistas, livros, documentos digitais), em relatos de informantes chaves 

(através de entrevistas e diálogos com familiares, pessoas com mais idade, 

professores da época narrada) e em registros pessoais (cadernos, documentos, 

cartas, fotografias, etc.).   

A construção do memorial de formação é uma prática interdisciplinar. A 

reflexão dos fatos históricos ultrapassa a dimensão das disciplinas. Por este motivo, 

a construção do saber que esta sendo relatado e problematizado no memorial de 

formação parte da combinação e convergência das diferentes dimensões do 

conhecimento. Neste entendimento, tem-se a interdisciplinaridade como a união de 

varias disciplinas num mesmo conteúdo ou temática. É a união dos componentes 

distintos de duas ou mais disciplinas, conduzindo a novos conhecimentos que não 

seriam possíveis se não fosse esta integração. Do mesmo modo, também se pode 

afirmar que a relação interdisciplinar na construção do memorial de formação ocorre 

quando as disciplinas se integram e colaboram entre si. Este é um dos desafios do 

memorial de formação: buscar na histórica narrada a reflexão crítica sobre o 

processo interdisciplinar e sua relação com a promoção do conhecimento.  
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3. Objetivos do Projeto Interdisciplinar 

3.1. Objetivo Geral 

 Oferecer subsídios teóricos e científicos para a análise e reflexão dos 

processos educacionais, levando em consideração os determinantes do 

contexto histórico e social vivido, hora pelo educador, hora pelo educando, 

em especial, os do campo.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Proporcionar reflexões individuais sistematizadas, a fim de apoiar o (re) 

planejamento dos projetos de vida; 

 Proporcionar reflexões sistematizadas sobre a formação de cada 

estudante e sua relação com os conteúdos didáticos trabalhados durante 

o tempo universidade; 

 Proporcionar reflexões sistematizadas sobre as relações do aprendizado 

histórico educacional entre os estudantes da turma; 

 Proporcionar reflexões sistematizadas sobre os desafios do educador, em 

especial o do campo, com a análise focada sobre as expectativas e 

frustrações na formação de conhecimento e no exercício da profissão. 

 

4. Metodologia para o desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 

Tendo em vista que as atividades necessárias para a realização do Projeto 

Interdisciplinar envolvem tarefas coletivas, os estudantes deverão se organizar em 

grupos de até 4 integrantes, levando prioritariamente em consideração a 

proximidade de moradia ou trabalho e as afinidades pessoais. 

Para além do memorial de formação e do perfil do estudante, o 

desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar deverá levar em consideração os 

conhecimentos em desenvolvimento nas disciplinas que integram o currículo do 

primeiro semestre. 

As demandas por apoio para o desenvolvimento do projeto durante o tempo 

comunidade serão atendidas por temática, conforme a seguinte organização: 
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- apoio para o uso das ferramentas digitais (digitação de textos, elaboração de 

gráficos e tabelas e organização de arquivos para apresentação): disciplina de 

letramento digital; 

- apoio e orientação para a formatação e organização estrutural do relatório: 

disciplina de Prática Pedagógica; 

- apoio na fundamentação e construção inicial do memorial de formação: 

Disciplina de Prática Pedagógica; 

- apoio e orientação para reflexão teórica, integração e articulação dos 

conteúdos e para a relação conjuntural das questões problematizadas nos 

grupos: disciplina de Prática Pedagógica. 

Estas disciplinas construirão por meio de discussões vinculadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos programáticos, os fundamentos que subsidiarão o 

processo de reflexão sobre concepções da profissão docente e suas implicações 

sociais. Neste sentido, a relação do desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar com 

os conhecimentos abordados nas disciplinas se torna fundamental e estratégico, 

tendo em vista que o objetivo central é a relação entre os processos educacionais 

com o contexto histórico vivenciado pelos estudantes.  

A partir deste entendimento, o desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 

acontecerá por meio de 05 etapas:  

 

Etapa 01 – Perfil dos estudantes da turma de Licenciatura em Educação do 

Campo: tarefa individual 

 Cada estudante deverá responder o questionário do perfil do estudante, 

conforme roteiro previsto no apêndice 01. O preenchimento do questionário deverá 

ser feito em formato digital através de arquivo padrão que será disponibilizado para 

a turma antes do tempo comunidade. O formato impresso deverá compor o anexo 

01 do trabalho final. 

 



   9 
 

9 
 

Etapa 02 - Elaboração individual do memorial de formação: tarefa individual 

 Cada estudante deverá elaborar o seu memorial de formação, cujo foco é a 

escolarização dos estudantes ingressantes no curso de Educação do Campo, tendo 

como base o seguinte roteiro (a descrição detalhada esta no apêndice 02): 

a) Apresentação do memorial de formação:  

- Nome do estudante; 

- No entendimento do estudante, do que trata o memorial e quais são os objetivos; 

- Qual foi a metodologia utilizada para a elaboração do memorial; 

- Quais são as partes que compõem o memorial. 

 

b) Desenvolvimento do memorial de formação: 

- Onde tudo começou: descrição e reflexão do local e dos fatos vivido antes do 

período escolar; 

- Período escolar: descrição e reflexão dos períodos escolares; descrição relacional 

dos momentos e fatos históricos; 

- Após período escolar: quais eram os planos, o que fez, quais foram as dificuldades; 

- Na atualidade: o que esta fazendo, o porquê esta fazendo, quais são os planos 

futuros.  

 

Etapa 03 – Sistematização e análise em grupo dos dados e informações: tarefa 

em grupo  

O processo de análise dos dados e informações sistematizados partirá da 

premissa de que esta é a primeira experiência acadêmica de sistematização do 

conhecimento científico específico da área da educação por parte dos estudantes. 

Assim, é necessário reconhecer as limitações desta análise de dados em termos de 

complexidade na relação com a teoria. No entanto, é possível propor um percurso 

de construção de um esboço fundamentado de análise que possibilite atingir os 

objetivos deste trabalho interdisciplinar. 

Esta etapa deverá ser feita em grupo de quatro estudantes.  
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Tarefa: sistematização e análise dos memoriais individuais de formação e do 

perfil de cada estudante, conforme perguntas norteadoras descritas no apêndice 03.  

Esta etapa tem por objetivo integrar os diferentes conhecimentos 

disciplinares, de maneira que possibilite perceber os encontros e distanciamentos na 

definição e configuração do ser educando e educador.  

 

Etapa 04 – Elaboração do trabalho final: tarefa em grupo  

 

Orientado por um roteiro descrito no apêndice 04 os estudantes deverão 

elaborar o trabalho final. Esse trabalho tem como objetivo articular todas as 

informações coletadas, sistematizadas e analisadas pelos integrantes do grupo.  

O trabalho final deverá ser elaborado considerando, além do eixo sobre 

identidade e processos identitários, as discussões que perpassam os eixos “A 

escolha da carreira docente: conhecendo a profissão”; e “A construção da docência 

no campo: contradições e perspectivas de mudança”. 

Formatação do trabalho – Vide ABNT e Manual de Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos da UNIPAMPA 

 Fonte: Arial 

 Tamanho da Fonte: 12 

 Entre linhas: 1,5 

 

Etapa 05: Entrega e apresentação do trabalho final: tarefa em grupo  

 O trabalho final resultante da execução desse projeto interdisciplinar deverá 

ser apresentado pelo grupo para uma banca que será constituída pelos professores 

das disciplinas do semestre. Para que isso seja possível, o grupo deverá entregar o 

projeto para a professora responsável pela disciplina de Práticas Pedagógicas 

com 15 dias de antecedência da data da apresentação.  

A avaliação do relatório de execução do projeto será feita pela disciplina de 

Práticas Pedagógicas e seguirá os critérios apresentados no item seguinte. A 

apresentação do relatório deverá ser grupal. Os critérios para a avaliação da 

apresentação seguem no item seguinte.  
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5. Critérios de Avaliação 

A avaliação do desenvolvimento do projeto interdisciplinar será realizada de 

modo formativo e contínuo. O processo de cumprimento das etapas será 

acompanhado pelo professor por meio de orientações sistemáticas que culminará 

com a apresentação do relatório. Este processo será avaliado tanto individualmente 

como em grupo, de acordo com os seguintes critérios: 

Relatório do Projeto Interdisciplinar (2,5 pontos):  

a. Orientador (através de parecer) 

1. - até 0,25 para participação nos encontros do TC;  

2. - até 0,25 para integração com a comunidade durante a realização do projeto;  

3. - até 0,5 para cumprimento das etapas do projeto;  

4. - até 0,25 para integração com o grupo e dialogo com o orientador 

 

b. Avaliador 

1. até 0,25 no quesito atendimento aos objetivos;  

2. até 0,25 no quesito contextualização dos dados e conceitos;  

3. até 0,5 no quesito integração com o eixo temático e a Educação do Campo;  

4. até 0,25 na modalidade Integração de Conteúdo;  

 

c. Apresentação do relatório do Projeto Interdisciplinar (1,0 ponto):  

- até 0,25 de organização do grupo, considerando a contribuição de todos os 

participantes;  

- até 0,25 em relação a postura pedagógica no momento da apresentação;  

- até 0,25 de clareza e objetividade na explanação.  

- até 0,25 no domínio do conteúdo apresentado.  

A divisão de professores responsáveis pela avaliação de cada turma será definida a 

cada semestre do curso. 

Todos os professores presentes na sala de apresentação poderão avaliar a 

apresentação do relatório. 
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OBS: O Relatório do Projeto Interdisciplinar deverá ser enviado para os e-mails dos 

professores responsáveis pela regionalização, com antecedência de 15 dias à data da 

apresentação. 

IMPORTANTE: A participação nos Encontros do Tempo Comunidade compõe as 

atividades da disciplina que orienta o Projeto Interdisciplinar, sendo computada 

presença como nas outras disciplinas. O não comparecimento, bem como o não 

cumprimento das etapas de elaboração do projeto pode resultar em reprovação. 

OBS: Recuperação: apenas para aqueles que no dia estiverem ausentes 

comprovando motivo relevante por meio de atestado. O integrante faltante deverá 

reapresenta todo o trabalho para o professor da disciplina de Círculo. 

6. Relação de textos de apoio para o desenvolvimento do projeto 

6.1. Leituras prioritárias:  

 

CUNHA, Elara Pereira; SCHENEIDER, Eliane Cristina Araujo. História de vida e de 

aprendizagem: revistando o percurso através da escrita do memorial/narrativa 

histórica. Facos/CNEC-Osório. Disponível em: 

http://www.facos.edu.br/old/galeria/105092011085229.pdf. Acessado em: fevereiro 

de 2015. 

TRAGTENBERG, Maurício. "Memorial" do Prof. Maurício Tragtenberg 

apresentado à Faculdade de Educação da Unicamp a fim de realizar o 

concurso para professor-titular na disciplina Teoria das Organizações. Revista 

Espaço Acadêmico, n0 30, novembro de 2003. Disponível em 

http://www.espacoacademico.com.br/030/30mt_memorial.htm. Acessado em: 

fevereiro de 2015.  

6.2. Leituras complementares 

 SILVA, Gilvanete Lopes. Memorias de uma educadora vitoriosa. Trabalho de 

Conclusão de Curso - Memorial de Formação - apresentado ao Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy como requisito parcial para obtenção do 

Título de Licenciada em Pedagogia. Natala, RS, 2013. Disponível em:  

http://www.facos.edu.br/old/galeria/105092011085229.pdf
http://www.espacoacademico.com.br/030/30mt_memorial.htm
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http://www.ifesp.edu.br/k/images/documentos/memoriais/gilvanete.pdf. Acessado 

em: fevereiro de 2015; 

MORGI, Daiani Cristina. Memorial de Formação Educação: minha vida. Memorial 

apresentado ao Curso de Pedagogia – Programa Especial de Formação de 

professores em Exercício nos Municípios da Região Metropolitana de Campinas, da 

Faculdade de Educação de Campinas, como um dos pré-requisitos para conclusão 

da Licenciatura em Pedagogia. Campinas; São Paulo, 2005. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=15525. Acessado em: fevereiro 

de 2015; 

AMORIM, Ivonete Barreto; SANTOS,  Geisa Arlete do Carmo; VIRGÍLIO, Janete 

Maciel.  Memorial na Formação do Pedagogo: narrativas de um Processo 

dialógico. Disponível em: 

http://www.cairu.br/revista/arquivos/artigos/2012_2/8_MEMORIAL_FORMACAO_PE

DAGOGO_Geisa_105_118.pdf. Acessa do em: fevereiro de 2015. 

 

7. Professores responsáveis pelo acompanhamento do desenvolvimento 

do projeto: 

- Disciplina de Letramento Digital: Professora Maritza Moraes; 

- Disciplina de Práticas Pedagógicas: Professora Annie Mehes Maldonado Brito; 

- Demais disciplinas: acompanhamento geral 

Referências utilizadas na elaboração deste projeto 

SOUZA, Elizeu Clementino de. O conhecimento de si: estágio e narrativas de 
formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A; Salvador, Ba: UNEB, 2006. 

NÓVOA, António. Formação de professores e trabalho pedagógico. Lisboa: 
Educa, 2002. 

CUNHA, Elara Pereira; SCHENEIDER, Eliane Cristina Araujo. História de vida e de 
aprendizagem: revistando o percurso através da escrita do memorial/narrativa 
histórica. Facos/CNEC-Osório. Disponível em: 
http://www.facos.edu.br/old/galeria/105092011085229.pdf. Acessado em: fevereiro 
de 2015. 

http://www.ifesp.edu.br/k/images/documentos/memoriais/gilvanete.pdf
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=15525
http://www.cairu.br/revista/arquivos/artigos/2012_2/8_MEMORIAL_FORMACAO_PEDAGOGO_Geisa_105_118.pdf
http://www.cairu.br/revista/arquivos/artigos/2012_2/8_MEMORIAL_FORMACAO_PEDAGOGO_Geisa_105_118.pdf
http://www.facos.edu.br/old/galeria/105092011085229.pdf
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APÊNDICES 

Apêndice 01: questionário – perfil do estudante ingressante do curso Educampo 

1. Sexo: 
(A) Feminino 
(B) Masculino 
 
02 Em que faixa etária você se enquadra 
(A) menos que 20 anos 
(B) 20 a 25 anos 
(C) 26 a 30 anos 
(D) 31 a 40 anos 
(E) mais que 40 anos 
 
03. Qual o seu estado civil? 
(A) Solteiro(a). 
(B) Casado(a). 
(C) Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a). 
(D) Viúvo(a). 
(E) Outro. 
 
04. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
(A) Até 3 salários-mínimos. 
(B) De 3 a 10 salários-mínimos. 
(C) De 11 a 20 salários-mínimos. 
(D) De 21 a 30 salários-mínimos. 
(E) Mais de 30 salários-mínimos. 
 
05. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu 
caso. 
(A) Não trabalho e meus gastos são financiados pela 
família. 
(B) Trabalho e recebo ajuda da família. 
(C) Trabalho e me sustento. 
(D) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 
(E) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento 
da família. 
 
06. Que tipo de curso de ensino médio você concluiu? 
(A) Comum ou de educação geral, no ensino regular. 
(B) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, 
agrícola, etc.), no ensino regular. 
(C) Profissionalizante de magistério de 1a a 4a série 
(Curso Normal), no ensino regular. 
(D) Supletivo. 
(E) Outro curso. 
 
07. Com qual idade começou a trabalhar? 
(A) Menos que 11 anos 
(B) Entre 12 e 13 anos 
(C) Entre 14 e 17 anos 
(D) Com 18 ou mais 
(E) Nunca trabalhei fora de casa 
 
08.Você quer trabalhar com Educação? 
(A) Sim. 
(B) Não. 
(C) Ainda não me decidi. 
 
09. Você já teve experiência no magistério? 
(A) Sim. 
(B) Não. 
 
 

10. Qual foi a principal razão que levou você a escolher o 
curso de Pedagogia? (Escolha apenas a razão principal.) 
(A) Porque quero ser professor(a). 
(B) Para ter estabilidade profissional. 
(C) Por influência da família. 
(D) Porque tive um(a) bom(boa) professor(a) que me 
serviu de modelo. 
(E) Não tive outra opção. 
(F) Porque o valor da mensalidade é menor que a de 
outros cursos. 
(G) Exigência do meu trabalho atual. 
 
11. Em termos profissionais, você considera que o 
magistério 
(A) Oferece a possibilidade de um emprego estável  
(B) Garante um status social 
(C) Possibilita a opção de uma carga horária reduzida de 
trabalho, permitindo conciliar profissão e outros afazeres. 
(D) Tem uma carga horária bastante extensa, uma vez que  
além dos horários de aula exige um tempo para estudos, 
preparação de aulas, correção de tarefas, etc.. 
(E) É muito desvalorizado socialmente 
 
12 Em termos salariais, você considera que o profissional 
docente 
(A) Tem um bom salário  
(B) Tem um salário razoável 
(C) Ganha muito pouco 
(D) O importante é fazer o que gostamos independente de 
remuneração 
(E) Não sei responder 
 
13. Após a minha formação acredito que: 
(A) Terei o mesmo salário 
(B) Aumentará meu salário 
(C) Diminuirá meu salário 
(D) Não pensei na questão salarial. 
 
14. Após a minha formação acredito que: 
(A) Trabalharei menos horas 
(B) Trabalharei mais horas 
(C) Trabalharei o mesmo número de horas 
(D) Não pensei na questão das horas de trabalho 
 
Quadro de respostas:  

 A B C D E F G 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO,  

DIVERSIDADE E INCLUSÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

15 
 

 

Apêndice 02: Descrição detalhada do roteiro para a elaboração individual 

do memorial de formação  

 

Número máximo de páginas para cada memorial: 06. 

Foco do memorial: formação educacional 

A descrição do memorial deverá buscar relatar a vida refletida, cruzando 

os fatos com as leituras e conhecimentos adquiridos em aula durante o tempo 

universidade. Ou seja, referenciar fatos de suas vidas com referências 

utilizadas em aula.  

O memorial é mais do que um relato histórico ou uma narrativa histórica. 

Ele é Reflexivo. 

Por este motivo, a elaboração do memorial de formação não deverá ficar 

baseada apenas no registro da memória. Deverá usar outros meios de 

registros e de reflexão, como:  

- registro e arquivos históricos, como jornais, revistas, livros, cadernos, 

fotografias, etc.; 

- entrevistas abertas a informantes chaves, como familiares, pessoas 

com mais idade, professores da época narrada; 

- leituras e referências acadêmicas; 

- textos usados em aula.  

Etapas que deverão ser seguidas na elaboração do memorial de 

formação:  

c) Apresentação do memorial de formação:  

- Nome do estudante; 

- No entendimento do estudante, do que trata o memorial e quais são os 

objetivos; 

- Qual foi a metodologia utilizada para a elaboração do memorial; 

- Quais são as partes que compõem o memorial. 

d) Desenvolvimento do memorial de formação 
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- Onde tudo começou: descrição e reflexão do local e dos fatos vivido antes 

do período escolar; 

- Onde nasceu; 

- Onde morava; 

- Descrição do modo de vida; 

- Qual era a sua relação com o campo; 

- Quais impressões você tinha sobre a escola; 

- O que sabia sobre a escola; 

- Período escolar: descrição e reflexão dos períodos escolares; descrição 

relacional com os momentos e fatos históricos: 

- Com que idade foi para a escola; 

- Lembranças do 1º dia de aula; 

- Professores – lembranças marcantes (agradáveis e desagradáveis); 

- Colegas (amigos) – lembranças marcantes (agradáveis e 

desagradáveis); 

- Escola (satisfações e decepções); 

- Como aprendi a resolver problemas de matemática; 

- Como foi meu processo de aprendizagem em física, química e ciências 

biológicas; 

- Como se deu a relação com as tecnologias (TICs e outras); 

- Relações da família com a escola; 

- Quais as condições educacionais da comunidade onde estudava. 

- Após o período escolar:  

 - qual era a situação social e econômica da família; 

- quais foram as escolhas profissionais; 

- quais foram as principais dificuldades; 

- Na atualidade:  

- Idade; 

- Estado civil; 

- Irmãos/nível de escolarização; 

- Filhos/nível de escolarização-idade;  
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- Qual é a sua relação com o campo; 

- Quais são as condições educacionais da comunidade onde reside 

atualmente; 

- Que relação mantem com o conhecimento de tecnologias, física, 

química, ciências biológicas e matemática? 

- Por que cursar o ensino superior? 

- Por que a escolha do curso de educação do campo? 

- Descreva o que você considera um bom profissional da educação; 

- Descreva o que você considera um bom professor; 

 
 
Orientações 

 O memorial de formação deverá ser digitadas em fonte Arial, tamanho 

12, entre linhas 1 ½, margem superior e esquerda 3 cm e inferior e 

direita 2 cm. 

 Não ultrapassar 06 páginas. 
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Apêndice 03: Sistematização e análise das informações em grupo 

 

Número máximo de páginas: 10. 

Buscando facilitar a sistematização e análise das informações, foi 

elaborado algumas questões norteadoras. Essas deverão ser respondidas com 

base na relação reflexiva a partir da análise dos perfis e memoriais de 

formação de cada estudante do grupo e as contribuições de cada disciplina 

para o entendimento dos processos educacionais. 

- Questão 01: quais são os elementos presentes nos perfis e nos memoriais de 

formação que aproximam e que distanciam os integrantes do grupo; 

- Questão 02: a partir da vivência escolar, da experiência profissional, e do 

perfil de cada estudante, quais foram os principais problemas registrados na 

formação acadêmica e estudantil dos integrantes do grupo; 

- Questão 03: quais são os desafios atuais dos educadores (das escolas e da 

universidade) na inclusão das Tecnologias Digitais nos processos 

educacionais; 

- Questão 04: quais são os desafios dos educadores (das escolas e da 

universidade) no processo de integração e formação de conhecimentos nas 

disciplinas relacionadas com as ciências da natureza; 

- Questão 05: quais são os desafios dos educadores (das escolas e da 

universidade) na formação e educação dos sujeitos do campo. 
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Apêndice 04: Roteiro para elaboração do trabalho final 

 

- Capa; 

- Folha de rosto; 

- Resumo; 

- Introdução;  

- Metodologia; 

- Memorial de formação individual;  

- Sistematização e análise dos dados; 

- Considerações finais; 

- Referências bibliográficas; 

- Anexos.
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Descrição do roteiro para a elaboração do trabalho final 

- Capa e folha de rosto: vide modelo do Projeto Interdisciplinar. Incluir os 

nomes dos integrantes do grupo 

- Resumo (no máximo 100 palavras): 

 

 - Estrutura para a elaboração do resumo:  

DESCRIÇÃO DO TÍTULO 

 

DISCENTES: 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Educação do Campo 

PALAVRAS-CHAVES: (Relacionar com o eixo de discussão do período 

segundo o projeto pedagógico do curso e com o nome do projeto 

interdisciplinar) 

 

INTRODUÇÃO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOBJETIVOS:(Verbo)Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; METODOLOGIA: É uma 

pesquisa de abordagem pesquisa qualitativa dos dados coletados por meio de 

(Citar as fontes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx; ANÁLISE DOS DADOS: Foram analisados considerando-se a 

contribuição das disciplinas (citar)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Foi possível perceber que (principais pontos) xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: (Citar as principais contribuições) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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- Introdução: até 2 páginas 

 - do que trata o relatório; 

 - quais são os objetivos; 

 - justificar a relevância pessoal, social e acadêmica; 

- como esta estruturado; 

- descrever as partes que compõe o relatório 

- Metodologia: até 2 páginas 

 - como o relatório foi feito; 

 - quais referências metodológicas foram utilizadas. Caracterizar a(s) 

forma(s) de pesquisa(s);  

 - quais foram as fases de execução; 

 - quais foram os instrumentos de coleta de dados utilizados;  

 - quais foram as informações utilizadas; 

 - como foi a organização do grupo. 

- Memorial de formação individual: até 6 páginas para cada integrante do 

grupo 

 - estrutura para elaboração: seguir orientações descritas no apêndice 02.  

- Sistematização e análise dos dados: até 10 páginas 

 - estrutura para elaboração: seguir orientações descritas no apêndice 03. 

- Considerações finais: até 1,5 páginas 

 - retomada do objetivo – os objetivos do Projeto Interdisciplinar foram 

alcançados; 

 - quais foram os principais desafios e dificuldades; 

 - quais foram os principais ensinamentos individuais e grupal; 

 - descrever outros resultados e discussões promovidas.  

- Referências bibliográficas 

 - inserir todas as referências bibliográficas utilizadas na elaboração no 

relatório.  

 

- Anexos 
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 - anexo 01: perfil individual do estudante conforme modelo de 

documento que será entregue para a turma. Deverá ser entregue na forma 

impressa (anexada no relatório) e digital; 

 - anexo 02: entrevistas transcritas (se houver); 

 - anexo 03: fotos, figuras e gráficos não incorporados no relatório; 

- anexo 04: termo de Consentimento Livre e Esclarecido (se houver 

entrevista); 
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Apêndice 05: Termo de Informação e Livre Consentimento 

 

Para obter maior conhecimento sobre a temática Educação do Campo desenvolvemos este 

trabalho acadêmico intitulado Identidade e Processos Identitários. É um pré-requisito do 

Projeto Interdisciplinar I que está inserido no 1º Período do Curso de Educação do Campo – 

Ciências da Natureza. 

Este trabalho tem por objetivo oferecer subsídios teóricos e científicos para o entendimento da 

educação como uma atividade fundamentalmente humana, marcada por determinantes do 

contexto histórico e social em que estamos inseridos. 

O trabalho tem um caráter qualitativo, sendo utilizado como instrumentos de coleta de dados, a 

saber, um questionário auto aplicado, um memorial de formação, dos graduandos em 

Educação do Campo e uma entrevista aberta. 

O nome e endereço do entrevistado, bem como qualquer dado que possibilite sua identificação 

serão mantidos em sigilo absoluto. Destacamos que não haverá nenhuma situação de 

desconforto ou constrangimento para o entrevistado. 

A pessoa poderá abandonar a participação na entrevista do Projeto Interdisciplinar em qualquer 

momento sem nenhuma consequência. Caso haja questões a fazer sobre este termo de 

consentimento ou alguma dúvida que não tenha sido esclarecida, por gentileza, entre em 

contato com os telefones abaixo citados. 

Assine este documento se consentir integralmente com os termos acima descritos para sua 

participação na entrevista que compõe o Projeto Interdisciplinar I. Você receberá uma cópia 

deste documento. 

DADOS PROFESSOR RESPONSÁVEL                          DADOS ALUNO RESPONSÁVEL 

Prof. Adjunto Dr. Algacir José Rigon 

UNIPAMPA - Campus Dom Pedrito 

Nome: 

CPF: 

Av. 21 de Abril, 80 – Dom Pedrito – RS 

CEP 96450-000 

Endereço: 

Fone: (53) 3243-9539 Contato: 

ajrigon@gmail.com E-mail: 

 

 

 


