
EXTENSÃO

ALESSANDRO BICA

- REPOSITÓRIO DIGITAL TATU – O Acervo de História da Educação da UNIPAMPA
O Projeto de Extensão “REPOSITÓRIO DIGITAL TATU – O Acervo de História da Educação da

UNIPAMPA” surgiu no contexto do projeto de pesquisa “As Políticas Públicas de Formação de Professores

em impressos pedagógicos: O caso da Revista do Ensino do Rio Grande do Sul (1951-1978)”, que desde

2015 tem desenvolvido ações que permitiram a digitalização e disponibilização online de algumas edições da

CAMILA APARECIDA TOLENTINO CICUTO

- Formação continuada de professores em Ensino de Ciências da Natureza nos anos iniciais 
A atividade docente é complexa e exige o domínio de diferentes conhecimentos. O professor, em suas

atividades diárias, precisa planejar, mediar e avaliar o processo de aprendizagem, lidar com as dúvidas e as

dificuldades dos alunos e ainda ter uma base conceitual sólida e aporte metodológico para favorecer a

aprendizagem. Além disso, os professores precisam ser criativos, propondo atividades que desafiem os

estudantes, estimulando que eles façam perguntas, criem hipóteses, experimentem possibilidades e partilhem

ideias e sentimentos. Em suma, fazer com que os alunos se tornem sujeitos ativos no processo de construção

do conhecimento. Nesta perspectiva, este projeto de extensão tem como objetivo oferecer um curso de

formação continuada para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental na área das Ciências da
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Natureza. O curso foi estruturado com a perspectiva de responder as seguintes interrogações: O que

ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? e Como avaliar?. Espera-se com este projeto propiciar a melhoria

do ensino em Ciências da Natureza, despertando novos olhares nos profissionais que atuam neste nível de

ensino. Assim, acredita-se contribuir com uma educação que valoriza uma formação para o exercício da

cidadania. 

CLAUDETE DA SILVA LIMA MARTINS

- O Trabalho Colaborativo na Perspectiva Inclusiva 
Trata-se de projeto de formação de professores que atuam na Educação Básica, em escola pública

municipal de Ensino Fundamental de Bagé, envolvendo encontros formativos voltados a implementação de

trabalho colaborativo entre professores do atendimento educacional especializado e professores da sala de

Curso de Mestrado Acadêm éico da UNIPAMPA (MAE/UNIPAMPA/Bag ). A carga horária total do curso é de

20 horas, sendo 15 horas presenciais distribuídas em 5 encontros de 3h, e 5 horas realizadas a distância, por

ámeio leitura de textos enviados por e-mail, que subsidiarão cada encontro. A metodologia que ser utilizada

áestar ancorada nos pressupostos da Sociopoética (GAUTHIER, 2012). Ademais, o curso promoverá relação

áensino, pesquisa, extensão a partir de: a) Ensino: haver participação de estudantes do Mestrado Acadêmico

em Ensino que irão aprofundar suas discussões teórico-práticas, a partir do acompanhamento e execução do

curso; b) Pesquisa: durante os encontros serão produzidos dados que, posteriormente, serão analisados e

divulgados em eventos científicos que abordem a temática da formação  de  professores  e  o  uso  da

Sociopoética como estratégia de formação; e c) Extensão: promoverá a articulação entre o ensino e a

pesquisa, em instituiçã éo de ensino, localizada na periferia do município de Bag , com a realização de um

curso voltado à formação continua de professores da educação básica, etapa Ensino Médio. 
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- Tertúlias Pedagógicas Inclusivas no Pampa 
O Programa de Extensão “Tertúlias pedagógicas inclusivas no Pampa” constitui-se em uma proposta

extensionista voltada à formação continuada de professores no âmbito da escola comum inclusiva. O objetivo

das tertúlias pedagógicas consiste em oportunizar um espaço formativo para a discussão, problematização,

socialização e valorização das práticas pedagógicas inclusivas realizadas pelos professores, na perspectiva

da educação inclusiva. Nesse sentido, justifica-se a necessidade de espaços formativos dialógicos que

discutam e fomentem a implementação de práticas pedagógicas escolares inclusivas e inovadoras realizadas

no “chão” da escola, tanto por meio da atuação dos professores das classes comuns, quanto por meio dos

serviços e espaços do atendimento educacional especializado e, ainda, pela ação da gestão escolar. O

Programa constitui-se num organizador e catalisador das ações e projetos desenvolvidos na educação

pública dos municípios envolvidos, com base no seguinte plano de trabalho: implementação da escola

comum inclusiva, subdividida em três eixos de ação: 1. Gestão de processos inclusivos; 2. Práticas

- Inserção da Prototipagem 3D no processo de desenvolvimento de Produtos para Profissionais da 
Educação 

Este projeto tem o propósito de desenvolver cursos de curta duração para professores, funcionários e

estudantes do ensino fundamental e médio da região, bem como, profissionais da área de engenharia e

arquitetura com a finalidade de modelar superfícies e sólidos geométricos a partir de modelos já existentes

utilizando os recursos da impressora 3D. Durante o processo de representação gráfica de um produto e/ou

objetos podem utilizar diversas ferramentas que auxiliam a visualização do trabalho e, também de sua

expressão, como as ferramentas computacionais de modelagem 3D. Portanto, será utilizado os recursos da

prototipagem que estão disponíveis nos laboratórios da UNIPAMPA e que facilitam o trabalho de digitalizar e

modelar produtos e equipamentos. A técnica da modelagem tridimensional é hoje muito utilizada para mapear

os volumes e contornos dos objetos para o computador com intuito de promover uma posterior análise da

forma desses diferentes objetos. Essa técnica pode ser incorporada no dia a dia dos profissionais da
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educação, da engenharia e da arquitetura que facilmente conseguem capturar uma geometria do mundo real.

Sendo assim, é importante difundir e ampliar o uso destes recursos entre um número significativo de

profissionais. 

DULCE VOSS
- Projeto de Extensão (Re)Inventar Existências

O projeto refere-se à promoção de encontros com mulheres e crianças que residem nos bairros da

cidade de Bagé (RS) para promoção de ações educativas e de saúde focadas nas temáticas corpos, gêneros

e sexualidades. Estas ações estão vinculadas ao desenvolvimento de pesquisas de discentes sob orientação

de docente do Programa de Mestrado em Ensino da UNIPAMPA/Campus Bagé, sendo esses membros do

Grupo de Pesquisa Philos Sophias.

atividades de formação nas escolas onde atuam os professores interessados. Ao final do projeto espera-se

colocar todos os materiais produzidos no portal EduCAPES. 

SANDRA PIOVESAN

- Tecnologias para Informática na Educação
O avanço tecnológico progressivo tem influenciado a vida de todos os indivíduos e também acarretado

mudanças nas formas de comunicação e em consequência nas formas de ensinar, seja nas series mais

iniciais assim como em etapas mais avançadas da vida dos estudantes. As tradicionais aulas já não atraem

os estudantes e a utilização de recursos que possam contribuir para a formação escolar se fazem

necessários. O uso da tecnologia na educação já é uma necessidade imediata, reconhecida pela maioria dos
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professores atualizados com as últimas tendências na área. Diante disso, é preciso que esses professores

passem por uma qualificação para que possam dominar ou até mesmo conhecer os recursos disponíveis para

serem usados em suas aulas. Sendo assim, se faz necessário dominar e experimentar que recursos podem

ser empregados para melhora efetiva do aprendizado dos alunos e do dia a dia dos professores. A educação

a distância (EaD) é uma modalidade de ensino que tem como objetivo oferecer um processo de

aprendizagem completo e eficiente através de recursos tecnológicos. Este projeto de extensão tem por

objetivo pesquisar recursos, produzir materiais e ofertar um curso na modalidade EaD para professores da

educação básica das escolas municipais e estaduais de Bagé – RS. O curso será ofertado no Ambiente

Virtual Moodle e terá 4 módulos que explanarão sobre os seguintes assuntos: Objetos de Aprendizagem e

seus Repositórios, MOOCs e AVAs, Tecnologias Assistivas e o uso de Games. Após o curso, os professores

cursistas serão convidados a realizarem um projeto em suas escolas, utilizando o conhecimento adquirido no

curso e também a produzirem um relato da experiência. Os relatos de experiência servirão para a produção

de um artigo final com os dados consolidados sobre a ação de extensão realizada.

participar de um curso na plataforma (MOOC) não precisa ser aluno matriculado na instituição proponente e

também não tem nenhuma taxa; (2) Escalabilidade: O curso deve ser projetado para suportar um número

indefinido de participantes (SMITH, 2012). Atualmente, universidades de renome em todo o mundo adotaram

os MOOCs. Sites como Coursera, Khan Academy, Udacity e edX reúnem em um mesmo ambiente virtual

cursos com aulas gravadas das melhores universidades do mundo, tais como Cambridge, Harvard, MIT e,

com professores de excelência. Para Mota, a instituição que hoje não pensa em como criar um ensino

superior a distância, nem em como abrir para a sociedade o conhecimento que é produzido internamente,

está agindo de forma menos competitiva e indo contra a fórmula de sucesso alcançada por aquelas que

ingressaram nessa modalidade (MOTA; et al, 2012). Os estudantes hoje estão aproveitando a abertura de

conhecimento como vitrine para comparar qualidade de ensino, avaliar os conteúdos e os modelos

pedagógicos, para escolher onde e como preferem estudar (MOTA; et al, 2012). Diante do exposto, este

projeto de extensão tem com foco principal a criação de uma plataforma para cursos abertas (MOOC) para a
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Unipampa, buscando ofertar cursos ministrados pelos próprios professores da universidade e também cursos

em parceria com outras universidades.
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