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Resumo (somente texto até 3.000 caracteres) 

O projeto de pesquisa aqui apresentado consiste em uma proposta de concentrar atividades de pesquisa da 

coordenadora e seus orientados na graduação e pós-graduação no intento de discutir a temática “docência no 

século XXI” a partir de alguns enfoques e desdobramentos, demarcados como as políticas, narrativas, 

práticas e proposições que venham a desenvolver uma epistemologia sobre o trabalho docente. Desta forma, 

o projeto irá concentrar ações de pesquisa que tenham por mote a investigação sobre o âmbito da docência 

na contemporaneidade, tanto vinculada à Educação Básica quanto à Educação Superior. As ações 

compreendem as práticas de pesquisa realizadas no âmbito do PET – Pedagogia (grupo em que a 

coordenadora deste projeto atua como tutora atualmente), práticas de pesquisa realizadas por orientandos de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Pedagogia, práticas de pesquisa-intervenção de orientandas do 

Mestrado Profissional em Educação (PPGEDU/UNIPAMPA) e práticas de pesquisa realizadas pela 

coordenadora e bolsistas de iniciação científica. O objetivo geral do estudo é analisar o trabalho docente no 

século XXI a partir de políticas, narrativas, práticas e proposições de professores em formação inicial e em 

atuação profissional. A construção da pesquisa se dará através de quatro eixos de ação, que terão uma 

abordagem fundamentalmente qualitativa. O Eixo 1 analisará as demandas dos docentes na formação inicial 

e na Educação Básica. No Eixo 2, serão analisadas práticas pedagógicas na cibercultura, através do princípio 

da pesquisa-intervenção. O Eixo 3 analisará narrativas sobre a docência nas redes sociais, produzidas por 

professores. Por fim, o Eixo 4 analisará o contexto de elaboração de políticas de formação docente na 

contemporaneidade. Este estudo pretende apresentar, através da reunião dos dados investigados em seus 

quatro eixos, a construção de elementos que permitam o estabelecimento de uma epistemologia do trabalho 

docente do século XXI. Por isso procura se balizar pela investigação que convirja para a reunião das 

políticas, narrativas, práticas e proposições sobre a docência. 
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Introdução 

O projeto de pesquisa aqui apresentado consiste em uma proposta de concentrar atividades de pesquisa da 

coordenadora e seus orientados na graduação e pós-graduação no intento de discutir a temática “docência no 

século XXI” a partir de alguns enfoques e desdobramentos, demarcados como as políticas, narrativas, 

práticas e proposições que venham a desenvolver uma epistemologia sobre o trabalho docente. Desta forma, 

o projeto irá concentrar ações de pesquisa que tenham por mote a investigação sobre o âmbito da docência 

na contemporaneidade, tanto vinculada à Educação Básica quanto à Educação Superior. As ações 

compreendem as práticas de pesquisa realizadas no âmbito do PET – Pedagogia (grupo em que a 

coordenadora deste projeto atua como tutora atualmente), práticas de pesquisa realizadas por orientandos de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Pedagogia, práticas de pesquisa-intervenção de orientandas do 

Mestrado Profissional em Educação (PPGEDU/UNIPAMPA) e práticas de pesquisa realizadas pela 

coordenadora e bolsistas de iniciação científica.  

A intenção de construção deste projeto remete às pesquisas e projetos desenvolvidos pela 

coordenadora na UNIPAMPA, desde 2014. Entre 2014 e 2016 foi desenvolvida a pesquisa 

“Cibersocialidade e Inclusão Digital no município de Jaguarão: construindo potencialidades educacionais”. 

Este estudo acompanhou o desenvolvimento do Programa “Província de São Pedro” nas escolas estaduais de 

Jaguarão, que distribuiu um netbook para cada aluno e professor do Ensino Fundamental. A observação das 

práticas pedagógicas de professores com os netbooks mostrou que não havia presença de uma proposta 

construída a partir dos princípios da cibercultura, reiterando práticas pedagógicas “analógicas” 

(MACHADO, 2016), embora os sujeitos da educação já estejam imersos num contexto tecnológico, 

vivenciando a cibersocialidade cotidianamente. No ano de 2017, a segunda pesquisa foi iniciada, intitulada 

“Formação docente para a cibercultura: análise dos currículos dos cursos de licenciatura da Unipampa”, e 

pautou uma investigação sobre a formação docente inicial em relação à cibercultura e inclusão digital, como 

decorrência da pesquisa anterior. A ideia foi perceber se os cursos de licenciatura da instituição preconizam 

em seus projetos pedagógicos e em suas práticas de formação princípios e saberes para uma docência que 

dialogue com o contexto contemporâneo. Esta pesquisa, finalizada em 2019, apontou para a necessidade de 

encontrar outras práticas e proposições que não as do currículo oficial para perceber as relações dos 

professores em formação inicial com a cibercultura. Nem todos os cursos de licenciatura da UNIPAMPA 

disponibilizam componentes curriculares sobre a temática e, dos que oferecem, muitos trazem na sua matriz 

curricular um componente não obrigatório, em que não há garantia de que seja cursado pelos estudantes. 

Somados às práticas de pesquisa, os projetos de extensão desenvolvidos em 2017 – “Tecnologias digitais no 

contexto educacional no município de Jaguarão: construindo possibilidades para a prática pedagógica”, e 

2018 – “O trabalho docente na Cibercultura: reflexões sobre a docência na cultura digital”, que discutiram 

com professores em formação inicial e atuantes na Educação Básica elementos para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas inscritas nos marcos da contemporaneidade, corroboram a necessidade de ampliação 

das pesquisas sobre o trabalho docente nos marcos do século XXI. 

 Para este projeto, portanto, a ideia é dar continuidade às discussões que estão desencadeadas desde 

2014, mas numa perspectiva alargada de compreensão dos imperativos da docência no contexto atual: as 

políticas de formação docente contemporâneas; as demandas para o trabalho docente na Educação Básica e 

na formação inicial; as práticas pedagógicas na cibercultura; e a produção de narrativas sobre a docência, em 

especial as narrativas produzidas nas redes sociais pelos professores, compreendidos como processos de 

autoformação (JOSSO, 2004). 

 

Justificativa 

 

Pensar a formação docente no contexto contemporâneo requer discutir alguns princípios que 

orientam seu entendimento. Diante disso, o marco da cibercultura, com o advento da Internet e as 

tecnologias digitais decorrentes da rede, em que a “abertura” (CASTELLS, 2003) é a caracterização que 



 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Formulário modelo outubro 2016.     3 
 

implicará novas relações no tempo e espaço (CASTELLS, 2007), torna-se um indicador dos saberes que 

orientarão o fazer pedagógico em nossos tempos. Daí que, assumir que a docência precisa estar permeada de 

saberes que dialoguem com a cibercultura, é um dos princípios deste projeto de pesquisa. Também, em 

decorrência deste princípio, alicerçamos a concepção de formação docente a partir do conceito de 

“experiência formadora” (JOSSO, 2004). Segundo Josso, o que torna uma experiência formadora  

[...] é uma aprendizagem que articula, hierarquicamente: saber-fazer e conhecimentos, 

funcionalidade e significação, técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a 

oportunidade de uma presença para si e para a situação, por meio da mobilização de uma 

pluralidade de registros (JOSSO, 2004, p.39).  

Isso implica reconhecer que os docentes constituem saberes ao longo de sua formação e exercício 

profissional, e tais saberes não podem ser desconsiderados na formação. Santos (2014) defende uma 

formação docente baseada na “epistemologia da prática”, ou seja, fundamentada na experiência de cada 

docente, ancorada em estudos de Paulo Freire, António Nóvoa e Maurice Tardiff. Assim, a ideia é constituir 

o campo da educação online, com suas especificidades:  

[...] como um processo que faz convergir saberes amplos da educação e da docência, com 

saberes mais específicos e próprios da relação educacional mediada por sujeitos 

geograficamente dispersos e conectados em rede via tecnologias digitais e comunicação e 

informação” (SANTOS, 2014, p.82). 

Assim, a pesquisa proposta buscará desenvolver entendimentos que contribuam para a constituição 

de uma epistemologia do trabalho docente no século XXI, mobilizando análise sobre políticas, narrativas, 

práticas e proposições sobre a docência atual. Isso se justifica a partir das ideias de Bauman (2011, p.125): 

Em nenhum momento crucial da história da humanidade os educadores enfrentaram desafio 

comparável ao divisor de águas que hoje nos é apresentado. A verdade é que nunca 

estivemos antes nessa situação. Ainda é preciso aprender a arte de viver num mundo 

saturado de informações. E também a arte mais difícil e fascinante de preparar seres 

humanos para essa vida. 
 

Os desafios do contemporâneo acenam para a necessidade de reunir entendimentos sobre a docência 

que permitam analisar em que medida diversos fatores estão implicados na compreensão dos fenômenos que 

comumente reconhecemos: “incompatibilidade” entre o universo escolar e as práticas de professores e o 

contexto cultural e tecnológico em que os estudantes estão imersos; desvalorização e precarização do 

trabalho docente e sua necessidade de busca pelo incremento da formação continuada; demandas do trabalho 

docente no contexto da escola e suas possibilidades de construção de pesquisa-intervenção em diferentes 

contextos. Tais fenômenos aqui mencionados, exemplificam o contexto a ser estudado e indicam a 

necessidade de busca de sua compreensão em rede, pois esta pesquisa assume o entendimento de 

compreender as políticas e práticas que dimensionam o trabalho docente a partir da ideia de que são 

fenômenos complexos e correlacionados. Portanto, assume como princípio teórico orientador, a perspectiva 

multirreferencial, pois  
à medida que postula que o conhecimento sobre os fenômenos educativos – considerando a 

complexidade destes últimos – deve ser construído através da conjugação e de aproximações 

de diversas disciplinas, inscreve-se num universo dialético e dialetizante, no qual o 

pensamento e o consequente conhecimento são concebidos num contínuo movimento, num 

constante ir e vir, o que possibilitará a criação e, com ela, a própria construção do 

conhecimento. (MARTINS, 2004, p.90) 

 

Destaca-se, portanto, que a construção multirreferencial da pesquisa também irá sendo delineada ao 

longo de seu processo, inclusive pelos desdobramentos que o campo apresentar, pois a complexidade dos 
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sujeitos e dos processos educacionais não permite elencar de antemão suas características. Tampouco é 

intento deste estudo a generalização dos fenômenos. Porém, alguns elementos que trazem ancoragem teórica 

a essa justificativa são anunciados a seguir. 

Primeiramente, a ideia de compreender a formação como processo de autoformação (JOSSO, 2004) 

indica a necessidade de reconhecimento, apoiados em Santos (2006, p.129), de que esta proposta de 

pesquisa se constitui tendo como perspectiva orientadora a necessidade de 

[...]mobilizar uma experiência formadora em educação online fundamentada pelo uso de 

interfaces tecnológicas de comunicação síncronas e assíncronas, como dispositivos de 

pesquisa e formação na qual vários gêneros do discurso possam emergir, convocando e 

configurando a autoria dos sujeitos-aprendentes. 

Outro elemento é o indicativo da compreensão sobre a aprendizagem no contexto contemporâneo. A 

aprendizagem requerida na cibercultura é a aprendizagem aberta e a distância. A contemporaneidade 

demonstra a necessidade cada vez maior de formação sendo buscada pelas pessoas. Por isso, uma alternativa 

que tem se desenvolvido com êxito é a virtualização das escolas e universidades, com a oferta de formação a 

distância mediada por diferentes recursos tecnológicos. Além disso, segundo Lévy (2007) o custo do 

desenvolvimento de cursos de formação a distância é menor que a oferta presencial. A ideia de educação a 

distância em oposição à educação presencial será, segundo o autor, ultrapassada em função da imbricação 

das duas modalidades em benefício da formação e do aprender. O paradigma que orienta a “aprendizagem 

aberta e a distância é o da navegação, que se desenvolve nas práticas de levantamento de informações e de 

aprendizagem cooperativa no centro do ciberespaço [e que] mostra a via para um acesso ao conhecimento ao 

mesmo tempo massificado e personalizado” (LÉVY, 2007, p.170 [grifo do autor]). 

Nessa perspectiva, a “aprendizagem cooperativa” é a forma como a aquisição de conhecimentos e 

aquisição dos saberes será constituída, modificando os processos de aprendizagem. Assim, o papel do 

professor se re-caracteriza: 

O professor torna-se um animador de inteligência coletiva dos grupos que estão a seu 

encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o 

incitamento à troca de saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada 

dos percursos de aprendizagem, etc. (LÉVY, 2007, p.171) 

Ainda, o uso do termo inclusão digital é caracterizado por uma série de autores como contraditório, 

uma vez que traz em sua constituição inconsistências, incongruências, ambivalências e ambiguidades 

(BONILLA; OLIVEIRA, 2011). Sendo apontado como afirmação positiva à ideia de “exclusão digital” e, 

com isso, à discussão a respeito da exclusão/inclusão social, é mote para discursos políticos panfletários e, 

por seguinte, vazios de significado. No entanto, os mesmos autores indicam que é o termo mais usual, dada a 

sua abrangência e poder de comunicação: 

[...]apesar do termo “inclusão digital” possuir um amplo poder de comunicação, é 

insuficiente para explicitar as potencialidades das TIC para a organização dos sujeitos em 

torno de seus objetivos e para a transformação social. No entanto, na falta de um termo que 

melhor expresse as potencialidades das TIC e que tenha força comunicacional, continuamos 

usando o popularizado “inclusão digital”, sem deixar de explicitar suas ambiguidades, 

contradições e implicações .(BONILLA; OLIVEIRA, 2011, p.44) 

Por fim, a categoria “trabalho docente” é um dos elementos centrais que orienta essa pesquisa e 

possibilitará narrar a docência em diferentes perspectivas, compreendo que “a experiência do trabalho 

docente é multidimensional e cobre diversos aspectos (domínio, identidade, personalidade, conhecimento, 
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crítica, etc.); ela não se reduz, portanto, a uma simples sobreposição linear de receitas e conhecimentos 

práticos adquiridos com o tempo” (TARDIF; LESSARD, 2008, p.287). 

  

Objetivos 

 

Geral 

Analisar o trabalho docente no século XXI a partir de políticas, narrativas, práticas e proposições de 

professores em formação inicial e em atuação profissional. 

 

Específicos 

• Identificar as demandas dos professores em formação inicial e atuantes na Educação Básica quanto 

ao trabalho docente. 

• Propor práticas pedagógicas inscritas nos princípios da cibercultura a partir da intervenção 

pedagógica. 

• Investigar as políticas de formação docente na contemporaneidade. 

• Mapear as narrativas sobre a docência nas redes sociais. 

 

Material e Métodos 

A construção desta pesquisa se dará através de quatro eixos de ação, que terão uma abordagem 

fundamentalmente qualitativa, mas não prescindindo de utilização de dados quantitativos. Não importa, no 

entanto, buscar mapeamentos em larga escala, e sim analisar em profundidade os processos relacionados nos 

campos de investigação delineados, o que configura a abordagem qualitativa (BOGDAN; BLIKEN, 1994). 

Neste sentido, serão apresentados os quatro eixos de investigação da pesquisa que não serão desenvolvidos 

em forma crescente, mas sim concomitante, pois envolvem distintos pesquisadores em cada um. 

Eixo 1: Demandas dos docentes na formação inicial e na Educação Básica – este eixo se ocupará 

de um mapeamento junto aos estudantes de licenciatura da UNIPAMPA e docentes da Educação Básica do 

município de Jaguarão sobre as demandas para o trabalho docente na atualidade, como campo de 

investigação da coordenadora do projeto juntamente com os estudantes vinculados ao PET Pedagogia. A 

investigação será realizada através de um questionário aplicado aos dois grupos (para os estudantes de 

licenciatura, de maneira online; para os professores da Educação Básica, de maneira impressa) sobre temas e 

problemas que reconhecem serem as maiores demandas para o trabalho docente na contemporaneidade. O 

questionário terá perguntas fechadas e abertas. A premissa será de abordar dois temas de investigação: os 

Direitos Humanos e a cibercultura, mas o mapeamento não se limitará aos temas destacados, deixando 

espaço para outros assuntos apontados pelos sujeitos. A investigação será composta de construção dos 

questionários (a partir de um estudo piloto realizado pelo PET Pedagogia em 2019), aplicação dos 

questionários, construção do banco de dados das respostas (através dos softwares Excel, para as perguntas 

fechadas e QSR NVivo, para as perguntas abertas) e análise dos dados. A partir da análise, serão definidos 

sujeitos para serem entrevistados, num segundo momento, de modo a comporem narrativas sobre o trabalho 

docente, desde a formação inicial até a atuação na Educação Básica. Estas entrevistas serão realizadas a 

partir da elaboração de um roteiro prévio e gravadas, com a devida autorização dos sujeitos, para posterior 

análise através do software QSR NVivo. Neste momento não é possível definir o quantitativo de sujeitos 

participantes das duas etapas de investigação, mas a etapa da entrevista será construída a partir de um 

critério de significância em relação ao número de participantes da primeira etapa. 

Eixo 2: Práticas pedagógicas na cibercultura – este eixo se ocupará do desenvolvimento de 

pesquisa-intervenção pelos orientandos de Mestrado da coordenadora do projeto, em seu desdobramento 

próprio de pesquisa, mas mantendo os princípios da intervenção pedagógica (DAMIANI et al., 2013). Serão 

desenvolvidas estratégias metodológicas para a incorporação dos princípios da cibercultura nas práticas 
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pedagógicas de modo a investigar como os docentes se apropriam e incorporam a utilização das tecnologias 

digitais no ensino. Inicialmente, em 2020, haverá duas experiências neste sentido: uma na Educação Básica, 

através de uma pesquisa-intervenção que parte do conceito de gamificação com estudantes do 5º ano do 

Ensino Fundamental, e outra com professores em formação no curso de Letras, buscando pensar a sua 

relação com o campo da cibercultura para refletir sobre o seu processo de formação docente.  

Eixo 3: Narrativas sobre a docência nas redes sociais – este eixo se ocupará de investigar um 

cenário contemporâneo que permite a busca pela compreensão das manifestações dos docentes na 

cibercultura. Será realizado um mapeamento nas redes sociais mais utilizadas (Facebook e Instagram) de 

professores que criam perfil para manifestar o cotidiano do seu trabalho docente. Estes perfis, com a devida 

autorização da pesquisa, serão acompanhados e mapeados no software QSR NVivo, para indicar quais 

narrativas sobre a docência são feitas na contemporaneidade. Pretende-se elencar temas recorrentes nas 

narrativas dos docentes, a fim de perceber se estes se aproximam dos destacados no Eixo 1. Além disso, 

pretende-se elencar alguns perfis, cujo número será definido no decorrer do desenvolvimento da pesquisa, 

para o acompanhamento em imersão, numa metodologia própria da análise de redes sociais (KOEHLER, 

2016) e dimensionar como estes docentes se movem e se articulam nas redes e se estas colaboram com sua 

articulação profissional. 

Eixo 4: Políticas de formação docente na contemporaneidade – por fim, este eixo se ocupará de 

analisar os movimentos das políticas de formação docente atuais, especialmente o processo de construção 

das Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de 

Professores da Educação Básica, que está em tramitação no Conselho Nacional de Educação. A ideia é 

acompanhar o processo de elaboração dos documentos e, tendo sua versão final disponibilizada, analisar o 

conteúdo deste documento e as modificações em relação às orientações anteriores a formação docente. A 

análise será realizada através de um estudo documental (SEVERINO, 2007), com o auxílio do software QSR 

NVivo para leitura e categorização dos textos. 

 

Resultados Esperados 

Este estudo pretende apresentar, através da reunião dos dados investigados em seus quatro eixos, a 

construção de elementos que permitam o estabelecimento de uma epistemologia do trabalho docente do 

século XXI. Por isso procura se balizar pela investigação que convirja para a reunião das políticas, 

narrativas, práticas e proposições sobre a docência. Ainda que pareça um tanto “hermética” essa ambição, 

ela se alinha a ideia de, na sua continuidade, poder estabelecer propostas de ensino e extensão que atendam 

as demandas da docência contemporânea, especialmente a que está ao alcance da nossa universidade. E este 

é um princípio balizado no PDI UNIPAMPA (2019-2023, p.29), ao tratar sobre as políticas de pesquisa e 

pós-graduação: “A construção da relação da pesquisa com o ensino e a extensão contribui para uma leitura 

contínua e crítica da realidade”. Assim, pretende-se, com a análise do Eixo 1, desenvolver projetos de ensino 

e extensão de formação aliada às demandas docentes; em relação ao Eixo 2, o resultado esperado é a 

qualificação das práticas pedagógicas nas escolas de Educação Básica; quanto ao Eixo 3, espera-se 

aprofundar a compreensão sobre as relações das redes sociais com o campo educacional e destacando 

potencialidades para articulação docente nas redes; quanto ao Eixo 4, espera-se a análise sobre o processo de 

regulamentação da formação docente, em articulação com as demandas vivenciadas no contexto da 

formação e da atuação profissional. 

A pesquisa pretende ser amplamente divulgada entre os membros da área, através da participação em 

eventos científicos. Pretende-se também consolidar a publicação de artigos científicos em períodos 

conceituados, além da elaboração do relatório de pesquisa. Além disso, até o final do estudo pretende-se 

estabelecer um grupo de pesquisa sobre a formação docente, para que possa se articular com redes de 

pesquisa de outras instituições. 
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Parcerias  
Adicionar quantas linhas for necessário. (não obrigatório) 

Nome da Pessoa ou Instituição* Descrição da Participação 

  

* Verificar a necessidade de ser firmado convênio para execução do projeto. 

 

Cronograma de Atividades  
Projetos de pesquisa podem ter duração máxima de 4 anos de execução. 

Adicionar quantas linhas for necessário. 

Ano 1  

Descrição da Atividade 
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Submissão do projeto ao Comitê de Ética da 

UNIPAMPA 
X X           

Estudos bibliográficos X X X X X X X X X X X X 

Eixo 1 – construção metodológica X X X          

Eixo 1 – pesquisa de campo    X X X X X X X   
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Eixo 1 – construção de banco de dados           X X 

Eixo 2 – construção metodológica X X X X         

Eixo 2 – pesquisa de campo     X X X X X    

Eixo 2 – análise dos dados           X X X 

Eixo 3 – construção metodológica X X X X X X X      

Eixo 3 –acompanhamento nas redes         X X X X X 

Eixo 3 – construção de banco de dados         X X X X 

 

Ano 2  

Descrição da Atividade 
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Estudos bibliográficos X X X X X X X X X X X X 

Eixo 1 – construção de banco de dados X X X X X X X X     

Eixo 1 – análise dos dados         X X X X 

Eixo 2 – análise dos dados X X           

Eixo 2 – produção bibliográfica   X X X X X X     

Eixo 3 – acompanhamento nas redes X X X X X        

Eixo 3 – construção de banco de dados X X X X X X X      

Eixo 3 – análise dos dados        X X X X X 

Eixo 4 – reunião de documentos para análise X X X X X        

Eixo 4 – construção de banco de dados      X X X X X X X 

 

Ano 3  

Descrição da Atividade 
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Estudos bibliográficos X X X X X X X X X X X X 

Eixo 1 – análise dos dados X X X X         

Eixo 1 – Produção bibliográfica     X X X X X X X X 

Eixo 3 – análise dos dados X X X X X X X X X X X X 

Eixo 4 – análise dos dados X X X X X X X X X X X X 

 

Ano 4  

Descrição da Atividade 
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Estudos bibliográficos X X X X X X X X X X X X 

Elaboração de análise cruzando os 4 eixos da 

pesquisa 
X 

X X X X X X X     

Produção bibliográfica  X X X X X X X X X X X X 

Elaboração de relatório de pesquisa         X X X X 

 

 

 

Plano de Aplicação de Recursos 
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Grupo/Tipo de Despesa 
R$ 

Fonte de financiamento: 
Edital externo/ Edital interno/ Sem 

fonte definida (explicitar) 

DESPESAS DE CUSTEIO   

Auxílio financeiro a estudantes (bolsa nos 4 anos)  12.800,00 PDA / PIBIC CNPq  

(a confirmar) 

Diárias (para os 4 anos) 6.000,00 Sem fonte definida 

Material de Consumo - - 

Passagem e Despesas com locomoção - - 

Serviço de Terceiros – Pessoa Física - - 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - - 

Total Custeio 18.800,00  

DESPESAS DE CAPITAL   

Equipamentos e Material Permanente 

(Software QSR NVivo 11 Plus Full License) 

10.000,00 Sem fonte definida 

Total Capital 10.000,00  

TOTAL GERAL 28.800,00  

 

Observação: Este plano de aplicação de recursos prevê o mínimo necessário para a execução da pesquisa. O 

software QSR NVivo será fundamental para a análise dos dados. Inicialmente prevê-se compra via matriz 

orçamentária do campus ou diretamente com o setor de TI da instituição. Caso não se confirme previsão de 

recurso para tal, buscaremos alternativas “manuais” para a categorização dos dados. Em relação à bolsa, o 

projeto de pesquisa será submetido ao edital do PDA/2020, bem como nos editais posteriores. Estima-se que 

possamos manter ao menos um bolsista remunerado nesta modalidade. Os recursos de diárias para 

participação em eventos também serão buscados na medida em que haja previsão de recursos para tal. No 

entanto, não serão definidores da participação em eventos importantes para a área. 

 

Outras informações relevantes 

 


