
Sistema de Informação de Projetos
 de Pesquisa, Ensino e Extensão

Formulário-Síntese da Proposta

Introdução

Identificação da Ação

Instituição: Universidade Federal do Pampa

Plataforma: Extensão

Modalidade: Evento

Título: XVII Jornada de Ensino de História e Educação

Coordenador: Hilda Jaqueline de Fraga

Unidade de Origem: Campus Jaguarão

Início Previsto: 03/05/2011

Término Previsto: 31/12/2011

Detalhes da Ação

Carga Horária Total da Ação: 30

Periodicidade: Anual

Abragência: Regional

Local de Realização: Unipampa - Campus Jaguarão

Período de Realização: 22\09\2011 a 24\09\2011

Meios de Divulgação: Cartaz, Folder, Imprensa, Internet, Mala Direta

Público-alvo
As Jornadas de Ensino de História e Educação tem como público alvo educadores das redes públicas e privada de
ensino de educação básica, educadores e pesquisadores do ensino superior, discentes de cursos de História,
Pedagogia e áreas afins, demais interessados.

Docente Graduando Pós-graduação Técnico Outro

Instituições Governamentais Federais 50 30 50 1 0

Instituições Governamentais Estaduais 50 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 50 0 0 0 0

Organizações de Iniciativida Privada 50 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0
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Grupos Comunitários 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0

Parcerias

Nome Sigla Tipo

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Jaguarão SECULT Externa

Apoio no desenvolvimento e concepção do evento;

 Secretaria Municipal de Educação de Jaguarão: SMED Externa

Apoio no desenvolvimento e concepção do evento;

GRupo de Trabalho de Ensino de História e Educação da ANPUH-RS GT Externa

Coordenação do desenvolvimento e concepção do evento;

Conselho Regional de Educação (Pelotas)  5 CRE Externa

Apoio no incentivo à participação de docentes da rede estadual de educação no evento, apoio na divulgação;

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) UFRGS Externa

Apoio no desenvolvimento do evento na comissão científica e de organização.

Faculdade Portoalegrense (FAPA): FAPA Externa

Apoio ao desenvolvimento na equipe de organização do evento;

Instituto Federal Sul Riograndense: IFSUL Externa

Apoio ao desenvolvimento na equipe de organização do evento;

Universidade do Rio Grande (FURG) FURG Externa

Apoio no desenvolvimento do evento na comissão científica e de organização.

Caracterização da Ação

Modalidade: Presencial

Área de Conhecimento: Ciências Humanas

Área Temática: Educação

Área de Temática Secundária: Educação

Linha Temática: Formação de Professores

Caracterização Atividade: Encontro

Descrição da Ação

Resumo da Proposta
A XVIII Jornada de Ensino de História e Educação no ano de 2011 terá como sede A Fundação Universidade Federal

do Pampa, Campus Jaguarão/RS e correrá nos dias 22,23 e 24/08. Nesta edição o evento pretende abordar sobre o
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“Ensino de História no CONESUL: Patrimônio Cultural, Territórios e Fronteiras”. A escolha do tema visa promover o

debate sobre os desafios colocados para o ensino de História no Brasil e demais países do CONESUL, com ênfase no

Uruguai e na Argentina, devido à atual constituição de espaços de formação de docentes de História em territórios de

fronteira. A intenção é, também, estabelecer intercâmbios com Universidades, Escolas e Liceus de ambos os países

para a troca de experiências sobre o ensino de História, no que diz respeito à temática geral do evento. Além disso,

propõem-se a discussão sobre a necessidade de trazer, de forma mais incisiva, para o ensino de História questões

relacionadas ao ensino, patrimônio cultural, territórios e fronteiras. Acreditamos que este evento será de grande

importância para a UNIPAMPA, uma vez que abrangerá educadores das redes de educação estadual e municipal,

promovendo o debate regional sobre a formação docente e o papel do ensino de História na educação básica e no

ensino médio. O evento conta com a participação de conferencistas e palestrantes internacionais com pesquisas e

trabalhos na área. No seu aspecto organizacional conta com a parceria de instituições de Ensino Superior da região

sul, do Uruguai e Argentina.

Palavras-chave
Patrimônio Cultural-ensino de história - educação

Justificativa
 O GT de Ensino de História e Educação do Núcleo Regional do RS da Associação Nacional de História (ANPUH-RS)

tem realizado uma jornada anual desde 1996, com o objetivo de socializar sua produção e construir um espaço de

reflexão acerca das relações entre História e Educação. Para a realização do evento uma instituição de ensino

superior é escolhida a partir de reuniões de trabalho com as coordenações e representantes do GT, para promover e

sediar a jornada. Neste ano, o evento previsto para agosto de 2011, tem como anfitriã a Universidade Federal do

Pampa (UNIPAMPA), campus Jaguarão. Para a sua próxima edição a Jornada de Ensino de História e Educação

pretende abordar sobre o “Ensino de História no CONESUL: Patrimônio Cultural, Territórios e Fronteiras”. A escolha

do tema visa promover o debate sobre os desafios colocados para o ensino de História no Brasil e demais países do

CONESUL, com ênfase no Uruguai e na Argentina, devido à atual constituição de espaços de formação de docentes

de História em territórios de fronteira. A intenção é, também, estabelecer intercâmbios com Universidades, Escolas e

Liceus de ambos os países para a troca de experiências sobre o ensino de História, no que diz respeito à temática

geral do evento. Além disso, propõem-se a discussão sobre a necessidade de trazer, de forma mais incisiva, para o

ensino de História questões relacionadas ao ensino, patrimônio cultural, territórios e fronteiras. Acreditamos que este

evento será de grande importância para a UNIPAMPA, uma vez que abrangerá educadores das redes de educação

estadual e municipal, promovendo o debate regional sobre a formação docente e o papel do ensino de História na

educação básica e no ensino médio. Espera-se, portanto, contribuir para o diálogo com diversos campos do saber e

para o contato com as várias interpretações sobre os processos de construção de representações da vida em

sociedade, do patrimônio e dos territórios em diferentes tempos e espaços. Neste contexto, entendemos que a

problematização junto aos docentes, estudantes e pesquisadores acerca do uso de diferentes linguagens e fontes

históricas em sala de aula para o ensino de história, tais como: os documentos escritos, iconográficos, midiáticos,
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fontes orais, bens culturais e cultura material, corroboram para a construção de um conhecimento significativo que

permita aos sujeitos a informação e o desenvolvimento de competências que os instrumentalizem a refletirem sobre si

mesmos e a sociedade em que vivem. Dentro desta perspectiva, torna-se importante a análise dos bens culturais

produzidos pelos diversos grupos identitários e seus desdobramentos para o processo de constituição da cidadania.

Fundamentação Teórica
A proposta se encontra fundamentada  a uma perspectiva historiográfica que visa a abordagem de temas relativos a

história da região de fronteira, os processos identitários e o patrimônio cultural

	 como fonte de pesquisa e de produção do conhecimento histórico. Para isso, utiliza os aportes teóricos das

produções da História Cultural e do campo do patrimônio destacando as suas constribuições

	para ações de pesquisa e ensino da história do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, propõe a aproximação do campo

da educação com aspectos relacionados à docência e ao currículo de história, a formação docente e a apropriação

dos pressupostos da metodologia de educação patrimonial  e da cultura material. 

Objetivos
 Promover o debate sobre os desafios colocados para o ensino de História no Brasil e demais países do CONESUL,

com ênfase no Uruguai e na Argentina, devido à atual constituição de espaços de formação de docentes de História

em territórios de fronteira. 

	Socializar a produção de estudos e práticas acerca das relações entre História e Educação a partir da criação de

espaços de reflexão.

	- Estabelecer intercâmbios com Universidades, Centros de Professorados e Liceus de ambos os países para a troca

de experiências sobre o ensino de História, no que diz respeito à temática geral do evento. 

	- Propor a discussão sobre a necessidade de trazer, de forma mais incisiva, para o ensino de História, questões

relacionadas à educação, ao patrimônio cultural, aos territórios e fronteiras.

	 - Possibilitar aos acadêmicos, pesquisadores e professores dos países envolvidos a análise em torno dos bens

culturais produzidos pelos diversos grupos identitários e seus desdobramentos para o processo de constituição da

cidadania e das identidades em territórios de fronteira.

Material e Métodos
A XVII Jornada de Ensino de História e Educação desenvolver-se-á através de sessões de comunicações,

conferências, mesas temáticas, oficina, exposição de pôsteres, bate papos, circuitos patrimoniais e atividades
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culturais. Serão estabelecidas parcerias com instituições locais e regionais, bem como a promoção do debate e da

articulação entre discentes de cursos superiores, docentes das redes municipal e estadual, pesquisadores,

extensionistas e comunidade em geral. Para tanto, o evento conta com a composição de uma Comissão Geral de

Organização e uma Comissão Científica para avaliação e seleção dos trabalhos inscritos a serem apresentados em

sessões de comunicação ou pôsteres. O evento contará com inscrições online para as categorias de apresentadores

e ouvintes. Os participantes receberão certificação de participação de acordo com a carga horária de freqüência,

desde que contemple o mínimo de 75% de freqüência. Contar-se-á também com a elaboração de materiais de

divulgação, como: folderes, cartazes, site, livro de resumos e publicação em ebook dos anais do evento. Buscando

articular o ensino, a pesquisa, a extensão e a realização de eventos científicos, estão previstos no cronograma de

atividades do evento circuitos culturais que serão realizados nas cidades de Jaguarão (Br). Tais roteiros serão

discutidos e elaborados com os alunos dos cursos de Licenciaturas em Pedagogia, História e Turismo, durante o

semestre letivo de 2011/1, como atividades da disciplina de “Educação Patrimonial”, ministrada pelo profa. Dra. Hilda

Jaqueline de Fraga. A partir das propostas serão planejados roteiros ou circuitos patrimoniais e materiais de

divulgação elaborados e disponibilizados aos participantes do evento nos dias 23 e 24 de agosto. No sentido de

contribuir para a criação de espaços de formação continuada e a troca de experiência o evento prevê cotas para

participação gratuita dos professores da rede pública de ensino da cidade de Jaguarão. O número de vagas

disponíveis será limitada para os primeiros inscritos nesta modalidade.

Relação Ensino, Pesquisa e Extensão
A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), instituída como Fundação Universidade Federal do Pampa pela Lei

11.640 de 11 de janeiro de 2008, é uma das novas instituições federais de ensino superior que foi construída por meio

dos investimentos na expansão do ensino superior e na ampliação da pesquisa e da tecnologia no país. Neste espaço

a proposição da XVII Jornada de Ensino de História e Educação na metade sul do país a UNIPAMPA amplia

os horizontes do conhecimento sobre a História e o Patrimônio constituem-se me alternativas para a superação de um

modelo de ensino excludente na educação brasileira e na apropriação dos bens culturais que garantem o direito a

memória.

	A implantação Universidade Federal do Pampa - Campus Jaguarão na fronteira com Rio Branco –Uruguai,  traz o

desafio de promover o desenvolvimento regional, através da qualificação de recursos humanos e da produção de

alternativas sociais e econômicas viáveis para região.

	A partir desta compreensão esta proposta no entorno dos espaços e sujeitos  da UNIPAMPA - Jaguarão e das ações

de ensino, pesquisa e extensão articuladas pelos profissionais da educação nos diferentes níveis do ensino  também

pretende refletir acerca das possibilidades e  inovações do ensino de história, patrimônio e cultura produzidas nos

territórios de fronteira. Pois, acredita-se que a implantação de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) só

promoverá o desenvolvimento esperado na sociedade quando potencializar o acesso das comunidades ao espaço

escolar-universitário. E este acesso permeia a formação de profissionais da educação qualificados e mediatizados
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pelas demandas científicas e tecnológicas atreladas ao ensino e aprendizagem colaborativas.

Programação
Cronograma:

	Sujeito a alterações.

	 

	

		

			

				

					 

			

			

				

					22/08

			

			

				

					23/08

			

			

				

					24/08

			

		

		

			

				

					 

				

					Manhã
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					* 08h – Credenciamento

				

					* 09h30min – Apresentação Cultural.

				

					10h – 12h - Conferência de Abertura / Tema: “Ensino de História no CONESUL”.

				

					Conferencistas: 

				

					Enrique Padrós (UFRGS) Selva Lópes Chirico – UR

				

					Mediadora: Carla Meinerz (UFRGS)

			

			

				

					* 8:30min -  Oficinas1.Ditadura Militar

				

					2.Questões étnico-raciais indígena

				

					3. História da África e da Cultura Afrobrasileira;

				

					4. Ensino de História em comunidades e povos originais.

				

					5.Educação Patrimonial;

				

					6. Arqueologia e Cultura Material;

				

					7. História e Gênero; 

				

					8. Memória, Imagem e Narrativas.

				

					9. História do crime e da justiça criminal.

				

					10. Acervo e ensino de história.

				

					11. Fontes e ensino

				

					 de História".
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					* 08h30min – Oficinas

			

		

		

			

				

					 

				

					Tarde

			

			

				

					*14 – 17h30min – Comunicações e Posteres.

				

					*18h-19h: Bate papo: Conversas sobre “Políticas Públicas de gestão do patrimônio e ações educativas”.

				

					Participantes: Mes. Andrea Gama Diretora de Patrimônio José Alencar Porto - Secretário Municipal de Cultura e

Turismo de Jaguarão – SECULT.

				

					 

			

			

				

					*14h

				

					Circuitos Patrimoniais – até 54 pessoas.

				

					*18h – 19h: Bate Papo1.“Patrimônio e ensino: experiências e investigações docentes”-Carmen Schiavon (FURG),

Artur H F. Barcelos (FURG)

				

					2. Eja em territórios de fronteira – Everton Ferrer de Oliveira UNIPAMPA).

				

					 3. Livro didático: políticas de adoção – Nilton Pereira (UFGRS) e Flávia Caimi (UPF)
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					*13h Reunião do GT

				

					14 – 17:30min – Comunicações e Posteres

				

					 

				

					*18h. Lançamento de livros.

				

					 

			

		

		

			

				

					 

				

					Noite

			

			

				

					* 19h – 21h30min – Mesa Temática Título: “O Ensino de História no Brasil e no Uruguai”.

				

					Convidados: 

				

					Sebastião Perez (UFP); Sirlei Gedoz (UNISINOS); Eduardo Ramon Palermo Lopez - CENTRO REGIONAL DE

PROFESORES DEL NORTE-RIVERA/URUGUAY.

				

					 

				

					 Mediadora: Regina Célia Couto (UNIPAMPA).
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					*19h – 21h30min – Mesa Temática / Título: “Patrimônio Cultural, Identidades e Ensino de História”.

				

					Convidados: 

				

					Carmen Zeli Gil (UFRGS); Maria Beatriz Pinheiro Machado (UCS); Hilda Jaqueline Fraga (UNIPAMPA)

				

					 

				

					Mediadora: Claudira Cardoso (IPA\FAPA)

				

					 

				

					*21:30min confraternização

			

			

				

					 

				

					*19h – 21h - Conferência de Encerramento/ Tema: “Patrimônio Cultural e Identidades em debate:

ampliandoconceitos”...

				

					Conferencistas: 

				

					 Zita Possamai (UFRGS) e Fernando Acevedo - Centro Universitario de Rivera, Universidad de la República /

Rivera – Uruguai.

				

					 

				

					 

				

					Mediadora: Adriana Fraga da Silva (UNIPAMPA)
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Avaliação
Pelo Público

Avaliação (descrição sucinta de critérios e indicadores):

Cada participante receberá uma ficha de avaliação do evento a ser entregue ao final do mesmo. As comissões de

organização e científica também avaliarão o evento, com a elaboração de um relatório final.

Pela Equipe

Critérios e indicadores gerais de avaliação: espaço físico e recursos audiovisuais, organização, recepção, abrangência

de participação, relevância do tema, qualidade e relevância de: conferências, oficinas, mesas temáticas, bate papo,

pôsteres, materiais de divulgação e site.

Resultados Esperados

		Resultado Esperado 1 – Constituição de atividades de extensão decorrentes do evento;

	

		Resultado Esperado 2 – Estímulo ao profissionais do sistema formal de ensino para socialização de suas produções,

bem como engajamento do bolsista PBDA em atividades de natureza academica que permitam socialização dos

resultados do evento

	

		Resultado 3 – Capacitar  professores em serviço no sistema educacional;

	

		Resultado 4 -  Publicação Científica dos artigos do evento  e a produção de subsídios que permitam fortalecer o

estudo e discussão do Ensino de História e Patrimônio Cultural

Referências Bibliográficas
 

	BERGAMASCHI, Maria Aparecida O tempo histórico no ensino fundamental. In: Estudos sociais: outros saberes e

outros sabores, Porto Alegre, Ed: Mediação, 2002.

	______________Do acaso à intenção em Estudos Sociais In: Planejamento em destaque: análises menos
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convencionais, Porto Alegre, Ed: Mediações, 2000.

	BITTENCOURT, Circe(org). O saber Histórico na sala de aula. 7 ed – são Paulo: Contexto, 2002.

	CASTROGIOVANN, Antônio & FICHER, Beatriz. E se não houvesse “Estudos Sociais nas séries iniciais? In:

Educação e Realidade. Porto Alegre, v.14, n1, jan/jun.1989.

	FRAGA, Hilda A cidade como documento noensino de história In: Leituras da cidade, Porto Alegre. Ed:Evangraf,

2010.

	FERNANDES, José Ricardo Oriá. Educação patrimonial e cidadania: uma proposta alternativa para o ensino da

história In: Revista Brasileira de História. São Paulo, ANPHU, Ed: Marco Zero, v.13, n25/26, set. 1993.

	FONSECA, Thaís. O livro didático em sala de aula: possibilidades para a prática de ensino de história.

	______________. História & Ensino de História. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

	FONSECA, SelvaG.Didática e Prática de ensino de História. Campinas: Papirus. 2003.  

	LEME, Dulce M. Pompêo O ensino Estudos Sociais no primeiro grau. São Paulo Ed: Atual, 1986.

	STEPHANOU, Maria. Como produzir conhecimento histórico. In: Teorias & Fazeres: caminhos da educação popular,

Gravataí, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, v.1, n1, 1998.

	 

	BRASIL.Ministério da Educação e Desporto.Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações

Étnico-Raciais e para o ensino de história e cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC, 2005. Disponível:

secretaria da diversidade

	_____. Secretaria de educação fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: história e geografia. Brasília,

MEC/SEF.

	FONSECA, Selva G. Caminhos da história ensinada. Campinas: Papirus: 2000.

	SILVA, Marcos & FONSECA Selva G. Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido. Campinas, SP:

Papirus, 2007.
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	KARNAL, Leandro. (org.).História na sala de aula.2 ed. São Paulo: Contexto, 2004.

Produtos Acadêmicos

Anais, Comunicação, Oficina, Produto Audiovisual-CDROM, Relatório Técnico

Equipe de Execução

Membros

Coordenador
Instituição: UNIPAMPA
Tipo Institucional: Docente
Nome: Hilda Jaqueline de Fraga
CPF: 475.595.270-00

Docente

Instituição Função Nome CPF

UNIPAMPA Colaborador

UNIPAMPA Colaborador Caiuá Cardoso Al-Alam 000.547.110-96

UNIPAMPA Colaborador Everton Ferrer de Oliveira 716.489.920-72

Técnico-administrativo
Não há técnico-administrativo no projeto

Discente
Não há discentes no projeto

Membro Externo ou não cadastrado no SIPPEE

Instituição Função Nome CPF

Secretaria de Cultura e Turismo de JaguarãoColaborador Andrea Gama de Lima 011.652.050-76

Membro a selecionar
Não há membros a selecionar no projeto
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Cronograma de Atividades

Atividade 1

Início: 01/2011     Duração: 180 dias    Responsável: Hilda Jaqueline de Fraga

Cronograma

ETAPAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

Preparação	X	x	x	x	X	x	x					

Execução								X				

Avaliação								X	x			

Receita

Arrecadação

Tipo Descrição Quantidade Custo Unitário Custo Total

Inscrição Taxa de inscrição 300 40,00 12.000,00

Recursos de Terceiros

Não há recursos de terceiros no projeto
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Despesas

Diárias

Localidade Quantidade Custo Unitário Custo Total Fonte

Jaguarão 48.0 174,00 8.352,00 UNIPAMPA
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Despesas

Material de Consumo

Descrição Quantidade Medida Custo Unit Custo Total Fonte

 canetas esferográficas; 300.00 6 caixas 0,60 180,00 UNIPAMPA

Pastas de papel formato L, com identidade visual do

evento
300.00 300 0,70 210,00 UNIPAMPA

Blocos de papel branco 300.00 300 1,00 300,00 UNIPAMPA

crachás de identificação dos participantes com

identidade visual do evento
300.00 300 1,00 300,00 UNIPAMPA

rolos de fita durex 3.00 3 1,50 4,50 UNIPAMPA

folhas A4 2500.00 5 0,00 0,00 UNIPAMPA

garrafas de 500ml de água mineral sem gás, 30.00 garrafa 1,00 30,00 UNIPAMPA

Publicação em ebook dos anais com isbn. 1.00 01 12,00 12,00 UNIPAMPA

certificados com a identidade visual do evento 300.00 3 3,00 900,00 UNIPAMPA

faixas de divulgação do evento de 3m de

comprimento
2.00  faixas 100,00 200,00 UNIPAMPA

bunner de divulgação do evento com identidade

visual do evento
4.00 bunner 50,00 200,00 UNIPAMPA

folderes de tamanho A4, em papel couche, 115g com

programação e divulgação do evento.
1000.00 folhas 54,00 54.000,00 UNIPAMPA

cartazes de tamanho A3 em papel couche, com a

identidade visual do evento e logotipo das

instituições apoiadoras e financiadoras, 170g

200.00 folha A3 2,40 480,00 UNIPAMPA

____________________________________, 11/05/2011 __________________________________________

Local Hilda Jaqueline de Fraga

Coordenador(a)
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