
                                                

                                           
_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  
                                                     

PROJETO INSTITUCIONAL 2020 

BORDANDO E REBORDANDO PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

RESUMO 

O projeto intitulado, “Bordando e rebordando para uma aprendizagem significativa” será desenvolvido por 

alunos e professores de três áreas das licenciaturas, Ciências Biológicas, Letras Português e Pedagogia, da 

FUCAMP. As atividades serão desenvolvidas em escolas Estaduais e Municipais da Cidade de Monte 

Carmelo e terá como objetivo principal, contribuir para uma formação inicial docente de qualidade, 

seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC). O projeto irá  

complementar a formação acadêmica e docente do futuro professor da FUCAMP, propiciando maior 

conhecimento sobre a realidade das salas de aula, e possibilitará o aluno a vivenciar a relação teoria e prática 

favorecendo o compartilhamento de vivências da docência e do processo de formação inicial. Para 

acompanhamento e avaliação dos subprojetos serão realizadas reuniões periódicas com os bolsistas de todos 

os níveis (iniciação à docência, supervisor, coordenador de área e coordenador institucional), 

obrigatoriedade da entrega de relatórios, apresentação dos resultados no Seminário de socialização e 

discussões constantes sobre as atividades diárias, utilizando o whatsapp e o Google Classroom. 

Nesse viés, Bordando e Rebordando buscará oportunizar a relação prático-teórico a fim de que a qualidade 

de ensino seja a nossa maior expectativa. 

 

OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

INSTITUCIONAL  

Objetivo geral 

Contribuir para uma formação inicial docente de qualidade, seguindo as diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), de forma a propiciar as três dimensões fundamentais 

dispostas no art. 4; I - conhecimento profissional; II - prática profissional; e III - engajamento profissional. 

Nossa proposta traz ainda, como premissa, as habilidades fundamentais propostas pelo Programa de 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e agrega as propostas curriculares da escola campo. 
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Objetivos específicos 

 

- Inserir os licenciandos na rotina escolar, possibilitando o contato com a comunidade acadêmica; 

- oferecer embasamento teórico aos licenciandos, sobre a profissão docente, por meio de cursos, oficinas, 

palestras; 

- propiciar a prática docente por meio de atividades desenvolvidas na escola campo; 

- favorecer a aprendizagem dos alunos da educação básica e a melhoria da qualidade do ensino público;  

- mobilizar  ações de suporte ao ensino nas escolas envolvidas no projeto por meio de propostas 

pedagógicas, metodológicas e didáticas que venham amenizar problemas detectados e que geram 

dificuldades para o processo ensino-aprendizagem;  

- fortalecer e priorizar, na formação inicial e contínua de professores, aspectos essenciais da ação 

investigativa, para apropriação da pesquisa no processo ensino-aprendizagem das diferentes áreas de 

atuação. 

O projeto tem como metas, complementar a formação acadêmica e docente do futuro professor da 

FUCAMP, elevando a qualidade da formação inicial, além de inserir esses futuros profissionais no cotidiano 

de escolas da rede pública de educação. 

A estratégia utilizada é colocar o aluno de graduação em contato com o âmbito de ensino da rede 

básica desde cedo, pois assim pode-se ter uma noção antecipada e ampla do que o espera futuramente, 

evitando surpresas, inseguranças e medos após a conclusão do curso. Este contato propiciará maior 

conhecimento sobre a realidade das salas de aula, as dificuldades ali enfrentadas, os limites e possibilidades 

que ela oferece. Possibilitará vivenciar a relação teoria e prática favorecendo o compartilhamento de 

vivências da docência e do processo de formação inicial, procurando aprofundar reflexões e análises 

alinhando discussões desenvolvidas no curso a realidade escolar, sempre indagando acerca das práticas 

desenvolvidas pelos professores em seus cotidianos escolares, proporcionando ao aluno graduando bolsista 

um contato mais próximo da realidade. 

Essa imersão dos licenciandos, por sua vez, dentro do ambiente educativo irá permitir aos futuros 

docentes, dentro de um olhar pesquisador-participante, a elaboração de uma identidade profissional.  Além 

dessa oportunidade, o diálogo da escola campo com o ensino superior promove a reflexão da prática 

pedagógica vigente. 
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AÇÕES PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NA IES, INCLUINDO DESCRIÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO QUE PODEM 

SER AMPLIADAS PARA AS DEMAIS LICENCIATURAS 

A instituição possui compromisso de contribuir para a formação de professores, de forma 

contextualizada, pois se preocupa com um processo formativo que venha acolher as necessidades da 

comunidade local, por isso, a IES está sempre em diálogo com os órgãos responsáveis pelo processo 

educativo. Nesse sentido, é necessário que os alunos das licenciaturas encontrem espaços de elaboração de 

saberes e práticas que potencializem a ação pedagógica por meio de uma política institucional. 

Dentre as ações podemos citar: 

- A FUCAMP/UNIFUCAMP conta com o Instituto Superior de Educação, unidade acadêmica, de 

caráter profissional. Dirigido por um coordenador, visa à formação inicial, continuada e complementar para 

o magistério da educação básica. Compete ao Instituto Superior de Educação: I. Instituir mecanismos para 

entendimento com os sistemas de ensino, tendo em vista assegurar o desenvolvimento da parte prática da 

formação em escolas de educação básica; II. Organizar a parte prática da formação de professores com base 

no projeto Institucional do Instituto Superior de Educação; III. Supervisionar a parte prática da formação 

de professores, preferencialmente através de seminários multidisciplinares; IV. Considerar na avaliação do 

aluno o seu desempenho na parte prática, ouvida a escola na qual esta foi desenvolvida; V. Acompanhar o 

processo de avaliação global dos cursos. 

- A Instituição oferece cursos de capacitação de forma constante e efetiva; 

- Incentiva alunos e professores a participarem de eventos voltados para a formação docente; 

- Possui parceria com a rede pública para realização de estágio; 

- Desenvolve projetos de extensão voltados para as áreas das licenciaturas. 

Todas as licenciaturas da FUCAMP participarão do Programa Institucional de Bolsas de iniciação 

a docência. Licenciaturas tem como foco o processo ensino e aprendizagem, por isso, devem a todo 

momento buscar uma troca de saberes que possam melhorar o aprender a aprender, o aprender a ser, o 

aprender a ensinar,  para isso, acontecerão reuniões entre coordenador institucional, professores 

coordenadores e professores supervisores para que possam divulgar seus objetivos e metas. Além disso, 

haverá troca de experiências por meio de socialização de resultados, criação de um blog institucional para 
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inserção de resultados parciais, bem como registros acadêmicos divulgados nas revistas da 

FUCAMP/UNIFUCAMP.  

 

FORMA DE ARTICULAÇÃO ENTRE OS SUBPROJETOS E PROJETO INSTITUCIONAL DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

A articulação entre os subprojetos e o projeto institucional ocorre por meio do entrelaçamento entre 

as propostas traçadas e os objetivos a serem alcançados. Os subprojetos  relacionam-se com o Projeto 

Institucional na medida em que propõe que: (i) a  inserção dos alunos bolsistas, futuros professores, no 

cotidiano de uma escola pública, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

diferentes experiências, elevando a qualidade da formação docente; (ii) a garantia do desenvolvimento 

profissional dos bolsistas ocorra por meio de intervenções que favoreçam o aperfeiçoamento da capacidade 

de uso da linguagem escrita e falada, incentivando a leitura e a enculturação dos licenciandos e (iii) a criação 

de oportunidades para que os bolsistas conheçam e atuem em ações que articulam os objetivos do PIBID e 

de outros programas educacionais existentes nas escolas, considerando o compromisso com a melhoria da 

aprendizagem dos estudantes nas escolas onde os projetos institucionais são desenvolvidos. (iv) 

Possibilidade de entrelaçamento entre alunos licenciandos e escola pública, oferecendo-lhes oportunidade 

de relacionar teoria e prática. 

 

ESTRATÉGIA DE ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

Como descrito no objetivo, o projeto Institucional da FUCAMP irá trabalhar de acordo com a 

BNCC, na qual prevê a união da teoria e prática. Quando se fala em prática docente, o assunto não se 

resume as técnicas didáticas utilizadas, mas, também, nas perspectivas e expectativas profissionais, além 

dos processos de formação e dos impactos sociais e culturais. 

A teoria e a prática serão articuladas por meio da vivência diária dos alunos de Iniciação a Docência 

(ID), que levarão da IES, o conhecimento teórico, e o utilizarão na escola campo, desenvolvendo atividades 

práticas que auxiliarão no ensino aprendizagem dos alunos da Educação Básica.  

Os alunos de ID, sob orientação dos Coordenadores de área e supervisão dos professores 

supervisores irão primeiramente conhecer a escola e os documentos legais e pedagógicos que orientam sua 

atuação. Num segundo momento irão observar, para assim, detectarem possíveis dificuldades. Nesse 

momento irão utilizar seus conhecimentos teóricos para planejarem as ações que ajudarão a  solucionar  o 



                                                

                                           
_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  
                                                     

problema detectado. Nesse sentido, Silva e Schnetzler (2008) destacam que a interface teoria-prática 

compõe-se de uma interação constante entre o saber e o fazer, entre conhecimentos acadêmicos e o 

enfrentamento de problemas decorrentes da vivência de situações próprias do cotidiano escolar. 

 

CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO PARA O APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PRÁTICA 

NOS CURSOS DE LICENCIATURA DA IES 

O projeto institucional contribuirá para o aperfeiçoamento da formação prática dos cursos de 

licenciatura por meio: i) da inserção dos licenciandos na cultura escolar do magistério, permitindo o 

protagonismo dos professores em formação na superação de problemas identificados no processo de ensino 

e aprendizagem, na proposição de instrumentos, métodos e tecnologias voltadas para atividades que elevem 

a qualidade da formação docente; ii) da integração entre educação superior e educação básica por meio da 

mobilização de professores de ambas as instâncias para a criação e participação em experiências que 

valorizem o magistério, incluindo a mobilização dos docentes para atuarem nos grupos de pesquisa voltados 

à produção de conhecimento sobre ensinar e apender na Educação Básica e como co-formadores dos futuros 

docentes; (iii) da criação de oportunidades para que os bolsistas conheçam e atuem em ações que articulam 

os objetivos do PIBID e de outros programas educacionais existentes nas escolas, como o PNAIC, 

considerando o compromisso com a melhoria da aprendizagem dos estudantes nas escolas onde os projetos 

institucionais são desenvolvidos. 

 

REFERENCIAIS PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

Bolsistas de Iniciação à Docência 

 

O candidato deverá: 

- Estar em dia com as obrigações eleitorais e com as Instituições Públicas de Fomento; 

- estar regularmente matriculado em curso de Licenciatura da área do subprojeto a qual fará parte; 

- ter concluído no máximo 60% da carga horária regimental do curso de licenciatura ao ingressar no 

programa; 

-ter bom desempenho acadêmico, comprovado por meio de Histórico Escolar, consoante às normas da IES; 

- submeter-se a uma entrevista técnica de avaliação comunicativa e uma redação argumentatória: por que 

quero participar do PIBID?;  

- ter disponibilidade de horário; 
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-O estudante de licenciatura que possua vínculo empregatício poderá ser bolsista Pibid, desde que: 

I – não possua relação de trabalho com a IES participante do Pibid ou com a 

escola onde desenvolve as atividades do subprojeto; 

II – possua disponibilidade de 32 (trinta e duas) horas mensais para dedicação às atividades do projeto. 

- Não receber bolsa, de qualquer natureza, da instituição ou órgãos de fomento, estadual, municipal ou 

federal; 

- Não estar em período de licença-prêmio, maternidade ou médica acima de 14 dias; 

- firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da CAPES. 

 

Bolsistas de supervisão 

O professor deverá: 

- Estar em dia com as obrigações eleitorais e com as Instituições Públicas de Fomento; 

- Não possuir processo administrativo na esfera estadual ou municipal em andamento ou julgado; 

- Ser professor com formação inicial na área do subprojeto do qual será supervisor;  

- estar em efetivo exercício do magistério na escola parceira deste projeto e ministrar disciplina ou atuar na 

área do subprojeto;  

- ter prática comprovada de sala de aula de pelo menos dois anos no magistério da Educação Básica;  

- ter disponibilidade para supervisão dos bolsistas e participação em reuniões na FUCAMP convocadas 

pela coordenação de área.  

- Firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da Capes. 

 

 

Coordenador de área 

I - Ser aprovado pelo colegiado de curso da área do subprojeto; 

II - possuir título de mestre; 

III - ter formação na área do subprojeto, em nível de graduação ou pós-graduação; 

IV - ser contratado em regime integral ou, se parcial, com carga horária de, no mínimo, 20 (vinte) horas 

semanais e não ser contratado em regime horista, e estar em efetivo exercício ministrando disciplina em 

curso de licenciatura; 

V - Possuir experiência mínima de 3 (três) anos como docente do ensino superior em curso de licenciatura; 

VI - Possuir experiência na formação de professores ou na educação básica, comprovada por pelo menos 

dois dos seguintes critérios: 

a) Docência em disciplina de estágio curricular em curso de licenciatura; 

b) docência em curso de formação continuada para professores da educação básica; 



                                                

                                           
_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  
                                                     

c) coordenação de curso de licenciatura (como titular); 

d) docência ou gestão pedagógica na educação básica; e 

e) produção acadêmica na área de formação de professores da educação básica, considerando a publicação 

de pelo menos dois produtos, nos últimos cinco anos, na forma de livro, capítulo de livro, com ISBN, ou 

artigo publicado em periódico com Qualis A, B ou C, obtidos na última avaliação. 

 

Coordenador Institucional- os critérios são os mesmos apresentados pelas CAPES 

- Ser aprovado por órgão colegiado ou equivalente na IES; 

- Possuir título de mestre; 

- Quando se tratar de IES privada com ou sem fins lucrativos, ser contratado em regime integral ou, se 

parcial, com carga horária de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais e não ser contratado em regime horista, 

e estar em efetivo exercício, ministrando disciplina em curso de licenciatura; 

 - Possuir experiência mínima de 3 (três) anos como docente do ensino superior em curso de licenciatura; 

- Possuir experiência na formação de professores ou na educação básica, comprovada por pelo menos dois 

dos seguintes critérios: 

a) docência em disciplina de estágio curricular em curso de licenciatura; 

b) docência em curso de formação continuada para professores da educação básica; 

c) coordenação de curso de licenciatura (como titular); 

d) docência ou gestão pedagógica na educação básica; ou 

e) produção acadêmica na área de formação de professores da educação básica, considerando a publicação 

de pelo menos dois produtos, nos úl_mos cinco anos, na forma de livros, capítulos de livros, com ISBN, ou 

artigos publicados em periódico com Qualis A, B ou C, obtidos na última avaliação. 

- Não ocupar o cargo de reitor, vice-reitor, presidente, vice-presidente, pró-reitor ou cargo equivalente na 

IES; 

- Firmar termo de compromisso por meio de sistema eletrônico próprio da Capes. 

 
 

EXPECTATIVAS DE COMO O PROJETO CONTRIBUIRÁ COM AS ESCOLAS CAMPO  

O projeto contribuirá de forma significativa com as escolas campo, pois permitirá a participação do 

docente, exercendo um papel ativo, organizando-se com a comunidade, objetivando as mudanças sociais e 

culturais do ensino que pretende realizar, superando as distorções ideológicas e efetivando o 

desenvolvimento da consciência crítica em seu meio profissional. Oportunizará a construção da autonomia 
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profissional e social envolvendo a coletividade. 

 Quando se cria a possibilidade de um diálogo mais próximo entre o que se discute na formação 

acadêmica e a realidade do cotidiano escolar, a qualidade do ensino ultrapassa barreiras que muitas vezes 

ficam enraizadas na escola e não conseguem visualizar a probabilidade de mudança.  

Quando a relação prática-teoria se confabulam, a práxis pedagógica acontece a partir da ação-

reflexão-ação e assim ocorre uma transformação pautada no real. Enfim, ensino superior deve apontar 

modificações, mas essas devem ser consolidadas no saber fazer. Assim sendo, as atividades propostas 

auxiliarão no processo ensino aprendizagem dos alunos da escola campo, de forma prazerosa, criativa e 

empreendedora. Os processos de construção são recíprocos entre professor, professor supervisor e 

acadêmico bolsista. O diálogo constante favorece um momento de trocas e partilha de saberes, o que 

possibilita a cada sujeito uma constante formação baseada na pessoalidade e na profissionalidade de cada 

um tendo em vista a autonomia e o lócus de trabalho. 

 

ESTRATÉGIAS DE ARTICULAÇÃO COM AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 

OU MUNICIPIO  

- A FUCAMP possui parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Superintendência Estadual de 

Ensino para desenvolvimento de projetos educacionais, eventos, palestras, encontro de professores e 

diretores da regional. 

- Realização de projetos de extensão nas escolas da Educação Básica. 

- Celebração de convênio com a Secretarias Municipal de Educação de Monte Carmelo e outras cidades da 

micro região. 

 

ESTRATÉGIAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SUBPROJETOS  

Para  o acompanhamento e avaliação dos  subprojetos serão utilizadas as seguintes estratégias: 

 

A Coordenadora Institucional fará visitas periódicas nas escolas campo, para obter o retorno por parte da 

diretora da escola, e reuniões bimestrais com as Coordenadoras de área para conversarem sobre os pontos 

positivos e negativos apresentados até o momento. 

 

As Coordenadoras de área farão reuniões mensais, ou quando julgarem necessário, com as professoras 

supervisoras e alunos de ID que discutirão sobre as atividades já desenvolvidas e planejarão as próximas. 



                                                

                                           
_________________________________________________________________ 

                                                                                                                                  
                                                     

 

As professoras supervisoras por sua vez farão acompanhamento diário do trabalho desenvolvido pelos 

Alunos de iniciação a docência, por meio de observações e controle de frequência. 

 

Serão montados grupos virtuais de discussão utilizando o Google Classroom e grupos do WhatsApp para 

um acompanhamento constante dos subprojetos. 

 

Os alunos bolsistas deverão apresentar mensalmente os planos de trabalho e as atividades desenvolvidas, 

especificando o planejamento, o desenvolvimento e os resultados obtidos a cada semestre e apresentar  os 

resultados do subprojeto no Seminário de Socialização dos resultados . 

 

Os professores supervisores deverão entregar um relatório semestral das atividades desenvolvidas, 

contemplando objetivos, metodologia, e resultados alcançados, além das dificuldades encontradas, quando 

for o caso. 


