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PROGRAMA DE DISCIPLINA

CURSO: PEDAGOGIA 2019/2
PROFESSOR: ISABEL MATOS NUNES
CÓDIGO DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO

ECH11787 Projeto Integrado de Pesquisa e Extensão I -

CRÉDITO CARGA
HORÁRIA
TOTAL

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO SEMANAL

3 60 30 30 ---- ----

EMENTA
Caracterização da Pesquisa Educacional. A pesquisa em Educação formal e não formal,
focalizando a interface entre sociedade, cultura e educação, inclusive as comunidades
quilombolas, ribeirinhos, pescadores, assentado, indígenas. A prática de investigação
científica em projetos de extensão e projetos de pesquisa direcionados para o campo
educacional.

OBJETIVOS
GERAL: Instrumentalizar os alunos para o desenvolvimento de todas as etapas da pesquisa e
extensão: projeto inicial, execução e apresentação dos resultados.

ESPECÍFICOS:
 Subsidiar a formação docente com conhecimentos teórico-práticos sobre a elaboração

de um projeto de pesquisa;
 Conhecer a prática da elaboração de um projeto de pesquisa e extenção direcionados

para o campo educacional;
 Elaborar projetos de pesquisa, contemplando a educação formal e não formal,

focalizando a interface entre sociedade, cultura e educação, inclusive as comunidades
quilombolas, ribeirinhos, pescadores, assentados e indígenas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Os pressupostos epistemológicos e metodológicos da pesquisa educacional: a educação
como objeto de investigação (Atividade teórica).
2. As etapas de realização da pesquisa (Atividade teórica).
3. A construção do projeto de pesquisa: fundamentos e estrutura (Atividade teórica).
4. Os métodos e técnicas de investigação (Atividade teórica).
5. Oficinas de elaboração de projeto de pesquisa (Atividade prática).
6. Seminários de apresentação, discussão e avaliação dos projetos de pesquisa (atividade
prática).
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7. Orientações individuais e coletivas (atividade prática).

METODOLOGIAS
Serão consideradas como metodologias de ensino:

 Aulas expositivas dialogadas com professor e alunos;
 Estudo de textos teóricos com questões práticas e discussões em grupo sobre

perguntas previamente elaboradas pela professora (Ver os textos selecionados para
estudo);

 Elaboração e apresentação de um Projeto de Pesquisa.
 Oficinas para construção do projeto de pesquisa e extensão.

RECURSOS
 Data show;
 Quadro branco;
 Material impresso/Livros;
 Documentários.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento
e empenho nas atividades; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas; o
compromisso e a assiduidade; avaliações individuais e trabalhos em grupo. Nesse sentido o
aluno deverá se comprometer com:

- Frequência nas aulas da disciplina;
- Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula;
- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as

discussões em aula;
- Projeto de Pesquisa escrito - 8,0 pontos.
- Apresentação do Projeto - 2,0;
- Relatório Final da Atividade de Extensão - 10 pontos.

A média será a somatória das três avaliações escritas

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia de Referência:

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio
científico e educativo. São Paulo : Cortez: Autores Associados, 1990.

FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional . 7. ed. São Paulo: Cortez,
2001.
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FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 10 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

. São Paulo: Cortez, 2007. 23ª ed. rev. e atual

Bibliografia Complementar:

FALCÃO, E.F. Vivência em comunidade . Outra forma de ensino. João Pessoa:
Ed.Universitária/UFPB, 2006.

FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade . 9 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

BOTOMÉ, S. P. Pesquisa alienada e ensino alienante : o equívoco da extensão
universitária. Petrópolis: Vozes, 1996.

COSTA, F.X.P.da, OLIVEIRA, I.C. de e MELO NETO, J.F.de (Orgs.) Incubação de
empreendimento solidário popular:fragmentos teóricos. João Pessoa:
Ed.Universitária/UFPB, 2006.

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política: impactos sobre o
associativismo do terceiro setor. São Paulo, Cortez, 1999.

ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL

Cronograma de Atividades

Conteúdo das aulas
Datas Descrição das atividades
16/08 Apresentação e discussão do plano de disciplina, dos critérios de avaliação e

metodologia de trabalho;
Texto 1: Como encaminhar um projeto de pesquisa
Livro: GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. - São Paulo :
Atlas, 2002.
Atividade: Leitura do texto e elaboração de uma temática para a pesquisa a
ser desenvolvida no decorrer da disciplina.

23/08 Oficinas de elaboração de projeto de pesquisa e extensão: A escolha do
tema de investigação. Elaboração de proposta inicial de projeto de pesquisa
(Estrutura).
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Texto 2: Como formular um Problema de Pesquisa.
Livro: GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo : 4ª. Ed.
Atlas, 2002.
Orientação individual para elaboração do problema de pesquisa

30/08 Texto 3: Como classificar as pesquisas.
Livro: Livro: GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo : 4ª.
Ed. Atlas, 2002.
Oficina de elaboração de projeto: pesquisa bibliográfica, identificação do
campo de investigação e referencial teórico.

06/09 Continuação da aula anterior com discussão do texto e orientação das
propostas de pesquisa.

13/09 A pesquisa na Internet
Texto 4. O Plágio por meio da Internet

20/09 ENTREGA DE PROPOSTA INICIAL DE PROJETO DE PESQUISA.
Apresentação oral das propostas de pesquisa.
Orientações.

21/09 A pesquisa bibliográfica, identificação de referencial teórico e metodologia de
investigação.
Texto 5: MARTINS, J.; A pesquisa qualitativa. In.: FAZENDA, I.;
Metodologia da pesquisa educacional. 12. Ed. São Paulo: Cortez, 2010.
Orientações

27/09 Continuação da aula anterior com discussão do texto e orientação das
propostas de pesquisa.

04/10 Texto 06 - ANDRÉ, M. A pesquisa no cotidiano escolar. In.: A pesquisa
qualitativa. In.: FAZENDA, I.; Metodologia da pesquisa educacional. 12. Ed.
São Paulo: Cortez, 2010.
Orientações Como escrever os resultados da pesquisa.

11/10 Continuação da aula anterior com discussão do texto e orientação das
propostas de pesquisa.

18/10 Participação na SEMAP - Semana da Pedagogia
25/10 Orientação da Apresentação dos Projetos de Pesquisa
01/11 Apresentação final dos projetos de pesquisa. Avaliação dos projetos.
08/11 Apresentação final dos projetos de pesquisa. Avaliação dos projetos.
22/11 Apresentação final dos projetos de pesquisa. Avaliação dos projetos.
29/11 Apresentação final dos projetos de pesquisa. Avaliação dos projetos.
06/12 Avaliação final dos trabalhos e da disciplina
13/12 Ajuste de atividades

Obs.: 1) O planejamento poderá ser alterado no decorrer do semestre para atender às
necessidades dos alunos.
2) Cada data acima descrita corresponde a 4 horas aula (2 teóricas e 2 orientação e atividades)

Professora Responsável: Isabel Matos Nunes
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