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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 70/2017 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

O referente projeto tem como objetivo dar continuidade ao processo conjunto entre universidade e 

escolas públicas no trabalho de fortalecimento da formação inicial dos discentes do Curso de 

Pedagogia da FACIP/UFU e da formação continuada de professores (as) da Educação Infantil da 

rede pública de Ituiutaba/MG e região, oportunizando a construção de espaços de reflexão sobre 

suas práticas, bem como a aproximação com os trabalhos e pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

Universidade Federal de Uberlândia. Sabemos que o período que se estende do nascimento até os 

seis anos de idade é aquele no qual se formarão mais de 90% das conexões cerebrais e, sobretudo, 

que o adulto em que a criança se transformará depende muito pouco de suas bases genéticas e 

muito de suas interações com os estímulos do ambiente. Assim, se a ciência mostra que esse 

período inicial é responsável pela organização das bases para competências e habilidades que serão 

desenvolvidas ao longo da existência humana, temos certo que a Educação Infantil é etapa 

primordial na formação das crianças. Nesse sentido, precisamos refletir sobre como fazer para que 

esse período seja significativo. Devemos ter claro que para desenvolvermos enquanto profissionais 

um bom trabalho, precisamos ir além de um “desejo” sincero e um “amor” pela criança 

(ANTUNES, 2004), mas necessitamos de uma formação inicial e continuada que busque refletir 

sobre estudos que discutam a até “revolucionem” saberes já tão estruturados no cotidiano escolar. 

Dessa forma, acreditamos que disseminar essa concepção de infância, representa, não apenas uma 

possibilidade de mobilização para mudanças na organização do trabalho pedagógico, mas 

principalmente na formação plena e crítica dos sujeitos. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Desde 2009, o Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP) da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) tem desenvolvido trabalhos com intuito de contribuir 

com a formação permanente de profissionais que atuam na Educação Infantil de Ituiutaba/MG e 

região. 

Estabelecemos uma parceria com o Programa de Extensão Integração UFU/ Comunidade (PEIC) e 

já oferecemos vários cursos de extensão relacionados a Educação Infantil, dentre eles: Educação 

Infantil: saberes e práticas pedagógicas; Educação Infantil: enfoques em diálogo; Educação 

Infantil: políticas públicas em destaque; Educação Infantil: conhecendo espaços escolares; Saberes 

e práticas lúdicas na Educação Infantil; Educação Infantil: muitos olhares, entre outros. 

Atualmente está em desenvolvimento o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Educação Infantil: 

docência, gestão, saberes e práticas educacional da FACIP/UFU, que foi planejado por inúmeros 

profissionais da educação, com o objetivo de aprofundar o diálogo entre universidade e 

comunidade escolar. O curso organiza-se por meio da articulação de três eixos que são: 

Fundamentos da Educação Infantil, Desenvolvimento, Aprendizagem e Inclusão e Organização do 

Trabalho Pedagógico para a Infância. O mesmo será finalizado no mês de dezembro de 2017. 

Nesses processos formativos, temos obtido avaliações positivas dos (as) participantes. 

Identificamos que os sujeitos que participaram dos cursos se envolveram com as propostas 
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apresentadas pelos docentes que ministraram os módulos e destacaram a necessidade de não só 

continuar os estudos sobre a temática, mas também de ampliarmos nossa proposta para outros 

profissionais, no intuito de construirmos juntos alternativas formativas nessa modalidade de ensino 

e assim fortalecermos o processo de construção de práticas significativas no cotidiano das escolas 

públicas de Ituiutaba e região. 

Todos os cursos de extensão desenvolvidos, relacionados a Educação Infantil, inclusive a pós 

graduação, deixaram listas de esperas de profissionais da área, que aguardam uma oportunidade 

para participar de alguma formação na área. 

Os estudos e pesquisas em educação são unânimes em apresentar que a Educação Infantil é uma 

área que carece que de uma atenção especial das universidades públicas, por se constituir como 

uma área que ainda é pouco estudada e por ainda oferecer poucos cursos de formação. Detectamos 

isso também nos relatos recorrentes das professoras que ministram disciplinas de Estágio 

Supervisionado no Curso de Pedagogia da FACIP/UFU, de que ao “visitarmos” as instituições 

educativas, somos solicitados a estabelecer uma parceria com os profissionais e dessa forma, 

contribuir com a formação dos sujeitos que atuam nesse nível de ensino. 

A avaliação positiva dos cursos de extensão já realizados, nos incentivou a estreitar mais ainda as 

relações entre Universidade e comunidade na perspectiva da troca de conhecimentos, motivando a 

ampliação de participação na formação permanente de profissionais da Educação Infantil, num rico 

diálogo entre alunos do Curso de Pedagogia, pesquisadores, profissionais da rede pública de 

Ituiutaba e região No curso de Pedagogia encontramos também o Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Infâncias- GEPI da FACIP/UFU- cadastrado no CNPQ, tem como objetivo geral a produção 

de conhecimentos sobre infância e educação por meio de estudos, pesquisas, ações de extensão nas 

áreas ligadas à história da infância, ao desenvolvimento infantil, às práticas pedagógicas nas 

instituições educativas, à formação docente e às políticas educacionais para crianças pequenas. O 

grupo agrega professores pesquisadores da FACIP, docentes da Educação Infantil da rede pública e 

particular de Ituiutaba e região, além de discentes do curso de Pedagogia de diversas instituições da 

região. 

As reuniões do GEPI acontecem quinzenalmente e já foram publicados inúmeros trabalhos sobre a 

Educação Infantil de pesquisadores do grupo. 

Essa parceria com o PEIC/2018 representa então como mais uma possibilidade de construção de 

momentos de reflexões, diálogos e estudos sobre esse nível de ensino, com seus diversos atores. 

As temáticas que serão abordadas nesse trabalho foram escolhidas a partir das demandas apontadas 

pelos profissionais que já participaram dos cursos de extensão, desenvolvidos pela FACIP/UFU, 

dos estudos tecidos no GEPI e dos relatos dos discentes da FACIP /UFU que realizaram estágios 

na Educação Infantil e participaram de disciplinas que discutem infâncias no Curso de Pedagogia. 

A necessidade de continuarmos o debate sobre Educação Infantil por meio desse projeto, deve-se 

assim por acreditamos na necessidade de disseminar essa concepção de Educação Infantil, que 

representa, não apenas uma possibilidade de mobilização para mudanças na organização do 

trabalho pedagógico, mas principalmente na formação plena e crítica dos sujeitos. 

Temos então como princípio a formação de profissionais da educação com posturas críticas, 

reflexivas e investigativas, que consigam contribuir na construção de projetos educativos que 

contemplem as crianças como sujeitos sociais, culturais e históricos e que considerem as 

necessidades, desejos e direitos das crianças pequenas. 

Dessa forma, acreditamos que a realização desta formação na área da Educação Infantil em 

parceira com o Programa de Extensão Integração UFU/COMUNIDADE, seria de extrema 

relevância neste contexto. 

Realizaremos um trabalho interdisciplinar nesse projeto, na medida em que cada encontro 

abordaremos temáticas diversas que envolvem a formação docente e permeiam todas as disciplinas 
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do curso de Pedagogia como: políticas públicas, questões étnico-raciais; história da educação; 

diversidade; currículo; psicologia, entre outras discussões para além das trabalhadas no curso, 

como a neurociência por exemplo. 

O curso será ofertado pela Universidade Federal de Uberlândia, através da seguinte unidade 

acadêmica: 

- Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia – 

FACIP/UFU. 

Além dessa unidade acadêmica, o curso conta com o suporte do GEPI - Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Infâncias da FACIP/UFU. 

As atividades previstas na carga horária de cada disciplina ocorrerão em Ituiutaba na FACIP/UFU. 

O referente projeto tem assim como objetivo continuar o processo conjunto entre universidade e 

escolas no trabalho de fortalecimento da formação continuada de professores (as) da Educação 

Infantil de Ituiutaba e região, oportunizando a construção de espaços de reflexão sobre suas 

práticas, bem como a aproximação com os trabalhos e pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 

 

OBJETIVOS: 

GERAL 

•Propiciar aos discentes do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU e aos docentes da Educação 

Infantil da rede pública de Ituiutaba/MG e região, espaços de reflexão sobre as diversas concepções 

de infâncias, bem como a aproximação com os trabalhos e pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 

ESPECÍFICOS 

Aprofundar a formação de discentes do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU em relação ao 

trabalho com as infâncias; 

• Contribuir com a formação continuada de professores acerca dos saberes e práticas da Educação 

Infantil; 

• Abordar questões relacionadas às infâncias a partir de um enfoque crítico, permitindo a 

compreensão das relações entre a escola e a sociedade; 

• Discutir as políticas atuais para as infâncias, contemplando à organização do trabalho com 

Educação Infantil, em nível nacional, estadual e municipal; 

• Sugerir linhas de procedimentos para professores repensarem conceitos, refletir e experienciar 

questões referentes às diversas infâncias, que estimulem capacidades, competências e inteligências 

das crianças. 

 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

- Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFU; 

- Disponibilidade horária de 20 horas semanais; 

- Compatibilidade horária de acordo com a demanda do setor; 
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-Ser comunicativo (a) e ter facilidade para lidar com o público; 

 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Leituras orientadas e elaboração de fichamentos e resenhas sobre a temática abordada na 

formação;  

 Participação nas reuniões de discussão do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias 

(GEPI);  

 Colaboração efetiva na organização dos encontros de formação;  

 Contato para organizar e planejar encontros junto aos docentes; 

 Participação em todos os encontros e formação; 

 Participação em reuniões científicas, visando a formação do bolsista como pesquisador. 

 

 

CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

A duração da bolsa de extensão é de 10 (dez) meses. 

O acadêmico receberá, mensalmente, bolsa de extensão no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) por 20 horas semanais. 

A bolsa possibilitará ao aluno participar das atividades desenvolvidas no curso de formação.  

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do bolsista será feita no decorrer da realização das atividades propostas. Para tanto, 

serão utilizadas fichas de avaliação e observações realizadas por alunos e pelos coordenadores do 

Programa, Projetos e subprojetos. 

 

Uberlândia, 25 de setembro de 2017. 


