
Sistema de Informação de Projetos
 de Pesquisa, Ensino e Extensão

Formulário-Síntese da Proposta

Introdução

Identificação da Ação

Instituição: Universidade Federal do Pampa

Plataforma: Ensino

Modalidade: Plano de Atividade de Bolsista

Título: EVOLUÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO

Coordenador: Carmen Regina Dorneles Nogueira

Unidade de Origem: Campus Jaguarão

Início Previsto: 02/05/2011

Término Previsto: 30/12/2011

Detalhes da Ação

Carga Horária Total da Ação: 20

Descrição da Ação

Resumo da Proposta
 

	O presente projeto consta de uma proposta para a Análise da Evolução Sócio-Espacial do Município de Jaguarão

com vistas à realização do diagnóstico do município, no que tange ao seu espaço de produção, circulação e idéias

que deram origem à configuração de sua paisagem atual. A partir da análise e sistematização dos dados levantados,

pretende-se elaborar  didáticos-pedagógicos para o ensino básico bem como disponibilizar informações atualizadas

para  que a comunidade local possa utilizá-las especialmente na construção das políticas públicas.

	Para sua consecução realizar-se-á pesquisa bibliográfica, de campo e documental. Os instrumentos para a realização

da pesquisa de campo serão  elaborados a partir da revisão e adaptação dos instrumentos utilizados para realização

de pesquisa similar a esta, aplicada aos Municípios do Corede Missões. Os resultados poderão contribuir para

realização de atividades de extensão, subsidiar planejamentos de gestão integral para o desenvolvimento local,

contribuir com o desenvolvimento de linhas de pesquisa aplicadas,  no apoio aos programas locais e no fomento e

inovação, nas mudanças  culturais, na preservação do meio ambiente, cumprindo efetivamente seus princípios

fundamentais de integrar ensino, pesquisa e extensão.
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	Projeto semelhante a este foi aplicado nos vinte e cinco municípios do Corede-Missões o ano de 2006, com

financiamento da Fapergs. A partir dos dados levantados e sistematizados, os conhecimentos produzidos foram

socializados com a comunidade regional através de umsite (http://www.urisan.tche.br/~projetocorede/) muito utilizado

pelos municípios tanto para suas ações político-sociais quanto econômicas e educacionais.

Palavras-chave
Evolução sócio-espacial; paisagem; diagnóstico

Relação Ensino, Pesquisa e Extensão
A relação ensino, pesquisa e extensão é intrínsica. Para sua realização, as ações de pesquisa serão desenvolvidas

por integrante do ensino (aluno da graduação que irá se qualificar  através da iniciação científica) O resultado das

pesquisas serão sistematizados e transformados em ~subsídios para realização de atividades de extensão.Esta

pesquisa poderá ser aplicada àos demais municípios da área de abrangência da Unipampa.

Resultados Esperados
Como resultados esperados pelo projeto ora proposto tem-se: além de propiciar aos universitários, experienciar suas

vivências, qualificando-se no exercício de sua profissão futura; produzir novos conhecimentos sobre a realidade local; 

contribuir com  a comunidade através da socialização dos conhecimentos produzidos bem como da disponibilização

de subsídios atualizados sobre o município.Espera-se também que os documentos produzidos pelo projeto possam

ser utilizados pela comunidade local tanto nas ações educacionais como no embasamento de políticas públicas

Cronograma de Atividades

Atividade 1

Início: 05/0211     Duração: 175 dias    Responsável: Carmen Regina Dorneles Nogueira

Revisão bibliográfica – maio a julho.

Revisão e adequação  do instrumentos para o desenvolvimento da pesquisa de campo - junho

Coleta de dados, através da aplicação dos instrumentos de pesquisa – junho a setembro

Análise e sistematização dos dados- setembro-outubro

Elaboração do material didático-pedagógico proposto - novembro

Elaboração do relatório final - dezembro

Editoração do material sistematizado - dezembro

Divulgação- após o término do projeto 
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Local Carmen Regina Dorneles Nogueira

Coordenador(a)
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