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Nas últimas décadas, o debate acerca do movimento interdisciplinar no campo acadêmico vem 
ganhando destaque como alternativa de buscar respostas aos desafios para se compreender a com-
plexidade dos fenômenos contemporâneos nas diferentes ciências. No campo da educação, a emer-
gência desse debate na década de 1980, aos poucos vai se firmando e alcança o ensino superior, de-
safiando a universidade a compreender sob outras lógicas, o processo de produção do conhecimento, 
as questões sociais e contemporâneas nas quais se vê intrinsecamente envolvida e a refletir sobre o 
fazer cotidiano das suas práticas em seus processos educativos – no ensino, na pesquisa e na exten-
são.  

 Assim, buscar formas de efetivar no cotidiano universitário a interdisciplinaridade, mais do que 
atender a exigências legais, é construir outras lentes teóricas para além da disciplinaridade e nos lançar 
ao desafio do diálogo, de colocar  o processo de aprender e ensinar em leitura cada vez mais amplas, 
de participar da construção de novos conhecimentos em nossa sociedade cada vez mais complexa e 
interconectada, e ainda assim, marcada por profundas desigualdades sociais. 

 Repensar o sentido da universidade na produção do conhecimento e nos seus compromissos 
éticos e socias  nessa nova conjuntura é imprescindível, algo que nos convoca a abandonar paradig-
mas disciplinares e buscar novas formas de diálogo no cotidiano do fazer universitário. 

Diante desse contexto, o livro “Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da 
Univale” surgiu de um movimento interdisciplinar na graduação, estimulado pelo incômodo da Pro-
-Reitoria de Graduação com a metodologia de ensino centrado no conhecimento específico de cada 
disciplina e curso, tendo o estudante uma absorção do conhecimento de forma segmentada que não 
proporciona a condição fundamental do ensino e pesquisa na sociedade contemporânea. Esse é o 
esforço apresentado no livro “Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da Univale” 
e que reflete os compromissos da gestão universitária e dos docentes da Univale com o exercício da 
interdisciplinaridade. 

 O livro apresenta o trabalho de docentes nos diversos cursos de graduação da Univale, colo-
cando à disposição da comunidade acadêmica e científica os resultados dessas experiências interdis-
ciplinares, da integração e diálogo intercursos, sucessos e desafios, demonstrando a consolidação de 
um ensino comprometido com a formação dos estudantes para a compreensão da complexidade nas 
quais se veem imersos, e  para atuação em equipes interdisciplinares e multiprofissionais.

 A obra evidencia a importância da relação teoria-prática no ensino, na pesquisa e na extensão, 
revelando a construção de uma comunidade acadêmica reflexiva e atenta à diversidade da vida, das 
questões ambientais, do mercado de trabalho e suas premissas. Em cada capítulo, autores e autoras 
apresentam o relato do exercício interdisciplinar desenvolvidos nos cursos de graduaçao da Univale, 
em interface com a pós-graduação, traduzida na presença de professores da pós-graduação nesses 
cursos. 

Os capítulos foram pensados a partir de oficinas de escrita acadêmica promovidas pela então 
Assessoria de Graduação, hoje Pro-Reitoria de Graduação, e realizadas pelos organizadores da obra 
em 2016. As oficinas tiveram como público-alvo professores representantes de 20 cursos de gradua-
ção da Univale, a maioria deles autores dos capítulos aqui contidos. Nessas oficinas, os professores 
socializaram práticas interdisciplinares dos cursos e, a partir dessa discussão, foi elaborada uma rela-
ção de temas profícuos à escrita de trabalhos para apresentação em eventos e no livro.

APRESENTAÇÃO



O livro “Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da Univale” está organizado 
em quatro partes, seguindo a organização dos cursos de graduação da Univale em quatro núcleos. 
Assim, a primeira parte reúne oito capítulos produzidos pelos cursos do Núcleo da Saúde. A segunda, 
compreende sete capítulos escritos por cursos do Núcleo das Ciências e Tecnologia. A terceira parte 
traz três textos de cursos do Núcleo da Comunicação e Humanidades. Por fim, a quarta parte abarca 
dois capítulos de cursos do Núcleo das Licenciaturas. Nessa quarta seção se inclui também o capítulo 
sobre o projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva, amplificado desse Núcleo para toda a Uni-
vale.

O desenvolvimento de experiências  interdisciplinares na Univale encontra-se em pauta impe-
lindo-nos a nós, gestores e docentes, a superar a fragmentação do conhecimento causada pelo empi-
rismo e o mecanicismo científico, nos quais muitas vezes nos vemos enredados, para a reconstrução 
e socializaçao do conhecimento. Nesse sentido, o esforço se faz contínuo para traduzir no ensino, na 
pesquisa e na extensão nossa abertura à interdisciplinaridade e apreendermos a escuta, a solidarieda-
de, os processos de conhecer, os saberes e os fazeres dos diferentes grupos e sujeitos que compõem 
a trama da vida universitária e, a valorizarmos o diálogo entre os diferentes campos de conhecimento. 
Este é um exercício da inquietude e da ousadia, próprio a quem deseja ver e fazer além, tramando 
outras formas de conhecer e viver. 

Boa leitura!
Thiago Martins Santos

Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
Adriana de Oliveira Leite Coelho
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O CAMINHO A SER PERCORRIDO 
PELO CURSO DE ENFERMAGEM 

PARA A IMPLANTAÇÃO 
DA CURRICULARIZAÇÃO 

DA EXTENSÃO
Mônica Valadares Martins 1

 Flávia Rodrigues Pereira2

INTRODUÇÃO

A formação universitária é pautada por vários princípios e múltiplas funções que culminam com 
perspectivas transformadoras e democráticas que para se consolidarem, perpassam por olhares am-
pliados, interdisciplinares e que integrem de forma indissociável ensino, pesquisa e extensão. 

Tal integração, de acordo com o artigo 207 da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), traz à 
tona uma proposta inovadora e, ao mesmo tempo, desafiadora para as universidades, que deverão 
oportunizar atividades que promovam a difusão, criação, sistematização e transformação do conheci-
mento por meio da articulação entre teoria e prática e ainda, aliadas aos cenários compatíveis com a 
formação acadêmica.

Nesse sentido, o Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem da Univale objetiva a formação 
de um profissional generalista, crítico e reflexivo, dotado de habilidades e competências gerais e espe-
cíficas, capaz de propor e implementar projetos, planos e programas de atenção à saúde, tomar deci-
sões, assumir posição de liderança nos processos de trabalho, pautando sua conduta nos princípios 
que regulam a profissão do enfermeiro, tendo como eixos norteadores o “cuidado no contexto social” e 
a “ética e bioética” (UNIVALE/PPC, 2017; MEC/Resolução CES nº 03/2001).

Sua organização curricular está contextualizada com as demandas e expectativas de desen-
volvimento do setor de saúde, sustentado por concepções e princípios que o fundamentam e orientam 
todas as práticas pedagógicas, em especial a articulação do ensino, pesquisa e extensão, garantindo 
a formação integral do profissional enfermeiro na função precípua para o ato de cuidar; com estímulos 
às práticas do trabalho em grupo, pautadas em planejamento e avaliação como operações mentais 
integrantes do processo ensino-aprendizagem; a educação para a cidadania e a participação plena 
na sociedade; a valorização das atividades complementares do currículo na formação no perfil do 
egresso; indissociabilidade entre teoria e prática fomentando a interdisciplinaridade, a contextualização 
e a flexibilidade curricular como princípios a serem vivenciados; formação continuada como garantia 
do processo de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender ser e aprender a conviver no ato do 
cuidar (UNIVALE/PPC, 2017; MEC/Resolução CES nº 03/2001).

Os conteúdos trabalhados nos grupos temáticos da organização curricular do curso estão re-
lacionados com o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrados à re-
alidade epidemiológica e profissional que proporcionam a integralidade das ações do cuidar em en-
fermagem, mediante o desenvolvimento de competências e habilidades. Competências são atitudes 

1 Doutoranda; Curso de Enfermagem; monicaenf@gmail.com.
2 Mestre; Curso de Enfermagem; flavia.pereira@univale.br.
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entendidas como a capacidade de mobilizar os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 
para alcançar os resultados pretendidos, com padrões de qualidade e de produtividade, ou seja, o 
desenvolvimento da capacidade de agir, intervir e decidir em situações nem sempre previstas. A ha-
bilidade na prática do exercício da profissão significa a capacidade, destreza e engenho profissional 
na realização de ações de enfermagem de maneira habilidosa e segura. Desta forma, o profissional 
será capaz de superar a fragmentação das tarefas para compreender o processo de trabalho como 
um todo, inclusive modificando-o quando necessário, sendo igualmente detentor da capacidade crí-
tica, com autonomia para gerir seu próprio trabalho e habilidade para atuar em equipe, interpretar e 
solucionar, criativamente, situações desafiadoras em sua área de atuação, além de conferir ao egresso 
a terminalidade e capacidade profissional no atendendo às demandas e necessidades prevalentes e 
prioritárias desenhadas pelo cenário epidemiológico local, regional e nacional (UNIVALE/PPC, 2017; 
MEC/Resolução CES nº 03/2001).

Diante dessas e outras proposições gerais a que o Curso de Enfermagem/Univale se direciona, 
e ainda observando a Meta 12 do Plano Nacional de Educação em sua estratégia 12.7 em que propõe 
“assegurar, no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 
programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de 
grande pertinência social” (BRASIL, 2014, p.74); é que o curso desbravou o caminho da curriculariza-
ção da extensão, por meio do Projeto Piloto de Curricularização da Extensão junto ao Departamento 
de Vigilância em Saúde (DVS) de Governador Valadares, assegurando a inserção dos grupos temáti-
cos que compõem a matriz integrativa do curso, com foco no fortalecimento das ações de integração 
ensino-serviço-comunidade, por meio de práticas que envolvam o ensino, a pesquisa , a extensão 
universitária e a participação social.

Assim sendo, este texto tem como objetivo apresentar o projeto construído pelo curso de Enfer-
magem da Univale em parceria com o DVS como prática de curricularização da extensão. Destaca sua 
concepção teórico-metodológica, objetivos, vivências e práticas esperadas, percurso metodológico e 
sistema de avaliação.

CONCEPÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO

O projeto se destina ao DVS, uma vez que no campo da saúde, a vigilância está relacionada às 
práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção 
de doenças, por meio de observação e análise permanente de um conjunto de ações destinadas a 
controlar determinantes, riscos e danos à saúde, tanto individual, quanto coletivamente. Além disso, 
integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, como política e planejamento, 
territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das 
populações, ambiente, saúde e processo de trabalho. 

Também, dentro desse contexto atual de aproximação ensino e serviço, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Governador Valadares, caminha com a metodologia de Governança para Re-
sultados, com uma estrutura de Planejamento Estratégico para o período 2017-2020, que conforme 
sinalizado pela Análise da Situação de Saúde local; Mortalidade Materna e Infantil; Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis e Arboviroses, configuram-se como desafios prioritários sendo, para a gestão, 
elementos centrais da agenda de governo que deverão direcionar a organização do sistema de saúde 
municipal e suas respectivas estruturas na direção de um modelo em Rede de Atenção à Saúde – Sis-
tema Integrado.

Sob esta ótica, é percebida a necessidade de investir no fortalecimento desta área – a Vigilância 
em Saúde – buscando parcerias que venham agregar valor aos processos de trabalho desenvolvidos, 
à luz das melhores práticas e evidências, possibilitando a trilha de uma gestão com base em resultados 
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que mude, positivamente, a condição de vida das pessoas (GOVERNADOR VALADARES, 2017).
Nesse contexto, vislumbra-se a presença da Universidade como parceira, aqui representada 

pelo Curso de Enfermagem que se integra aos setores do DVS e compartilha ações com profissio-
nais, técnicos e gestores. No processo, os acadêmicos extensionistas são tutoriados pelos docentes 
envolvidos na condução dos grupos temáticos e módulos da organização curricular do Curso de Enfer-
magem que comporão o projeto, assim, se delineando como uma proposta de benefícios para ensino 
e serviço envolvidos de forma direta no processo e para a comunidade e usuários da rede de saúde, 
indiretamente beneficiados.

Então, trata-se de um projeto de grande magnitude dentro do contexto da saúde pública/coletiva 
municipal, justificando-se pleitear a inserção dos acadêmicos de enfermagem como extensionistas nos 
espaços do DVS como oportunidade de ampliação da formação acadêmica e profissional, abarcando 
ensino, pesquisa e extensão; e ainda, fazer uma devolutiva ao município nos aspectos operacionais e 
de pesquisa, reconhecendo ser ele o grande parceiro no campo da formação nos diversos territórios e 
cenários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por fim, o Curso de Enfermagem trilha caminhos mais promissores, não somente efetivando 
essa parceria com o DVS como propondo a curricularização da extensão de outros grupos temáticos 
da organização curricular que permitam esta metodologia de ensino iterativa e garantam resultados 
efetivos nos distintos territórios e cenários do ensino-aprendizagem, serviços e comunidade, não per-
passando os 10% do total da carga horária de integralização do curso. Outras atividades, há muito 
tempo vivenciadas nos conteúdos práticos da estrutura curricular, são desenvolvidas nos grupos te-
máticos que sustentam a organização modular da matriz curricular integrada do curso e ainda não se 
configuram como atividades extensionistas no plano de aprendizagem, mas atendem a prerrogativa da 
Meta 12 do Plano Nacional de Educação em sua estratégia 12.7 (BRASIL, 2014).

Os objetivos gerais do projeto visam ampliar a parceria ensino e serviço com o intuito de con-
tribuir com a melhoria de performance e desempenho das ações de Vigilância em Saúde priorizadas 
no Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, de forma 
operacional, estratégica, científica e intervencionista, de acordo com suas demandas setoriais e espe-
cíficas.

 No Curso de Enfermagem alguns objetivos específicos foram elencados para responder às 
propostas do projeto, sendo:

a) Integrar e aplicar os conteúdos dos grupos temáticos ou módulos da organização curri-
cular envolvidos no projeto e que abordam estudos e discussões nas áreas de epidemiologia, legisla-
ção profissional, ética e bioética, saúde coletiva, atenção em saúde materno infantil, integração ensino 
e serviço, ações de promoção à saúde e prevenção de agravos propostas em atividades que perpas-
sam todo o organograma do Departamento de Vigilância em Saúde.

b) Desenvolver o raciocínio lógico pautado no levantamento de problemas, planejamento 
de ações e avaliação das propostas de intervenções decorrentes de cada setor de prática/extensão.

c) Aperfeiçoar o trabalho compartilhado e responsável, respeitando os aspectos éticos no 
contexto da saúde e sob a perspectiva de devolutiva social.

d) Desenvolver pesquisa com os dados levantados por meio dos trâmites legais e éticos, 
chancelados pelo Comitê de Ética e Pesquisa.

e) Aprimorar no acadêmico extensionista as competências e habilidades necessárias para 
a habilitação de Enfermeiro generalista, humanista, crítico e reflexivo, dotado dos conhecimentos para 
o exercício no âmbito da atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança no trabalho 
em equipe multiprofissional, gerenciamento e administração da força de trabalho, dos recursos físicos, 
materiais e de informação, bem como, educação permanente em saúde.
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 No Departamento de Vigilância em Saúde, foram selecionados objetivos específicos capazes 
de atender às propostas do projeto para a melhoria de performance e desempenho das ações de Vigi-
lância em Saúde, sendo:

a) Favorecer o potencial de implementação das agendas estratégicas da Vigilância em 
Saúde vinculadas à Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica; Vigilância Ambiental; Vigilância à 
Saúde do Trabalhador; Promoção da Saúde e Vigilância da Situação de Saúde.

b) Oportunizar alinhamento conceitual dos atores da Vigilância em Saúde municipal e aca-
demia quanto aos diversos elementos vinculados às práticas de proteção, prevenção e promoção da 
saúde.

c) Possibilitar a identificação e abordagem dos nós críticos vinculados ao processo de tra-
balho da área em questão.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PAUTADAS NAS DIRETRIZES CURRICULA-
RES DO CURSO DE ENFERMAGEM

A proposta de desenvolvimento do Projeto Piloto de Curricularização da Extensão, junto ao 
Departamento de Vigilância a Saúde desenvolverá competências e necessárias à formação do Enfer-
meiro e o aprimoramento de habilidades imprescindíveis para a condução de ações seguras e efetivas 
no cotidiano da prática profissional, conforme a Resolução CES nº 03/2001 do Ministério da Educação, 
sendo:

II- Incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional.
III- Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de 

organização social, suas transformações e expressões.
IV- Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional.
V- Compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis 

epidemiológicos das populações.
VI- Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir 

a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de comple-
xidade do sistema.

VIII- Ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar 
decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em 
constante mudança.

IX- Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde.
X- Atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos.
XI- Responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas es-

trategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção integral à 
saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades.

XIII- Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em 
saúde.

XV- Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de 
ponta para o cuidar de enfermagem.

XVI- Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos 
modelos clínico e epidemiológico.

XVII- Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus condicio-
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nantes e determinantes.
XIII- Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da assistência 

e cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, 
prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência.

XXII- Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais.
XXIV- Planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação contínua 

dos trabalhadores de enfermagem e de saúde.
XXV- Planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, considerando a 

especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e ado-
ecimento.

XXVI- Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de conheci-
mento que objetivem a qualificação da prática profissional.

XXVII- Respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão.
XXIII- Interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse pro-

cesso.
XXIX- Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da as-

sistência à saúde.
XXX- Participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde.
XXXI- Assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde.
XXXIII- Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e plane-

jamento em saúde.

VIVÊNCIAS E PRÁTICAS ESPERADAS

 Para compreender a complexidade e responder, satisfatoriamente, às exigências do mundo do 
trabalho no contexto de formação profissional e no âmbito da saúde, a adoção de propostas pedagó-
gicas verdadeiramente interdisciplinares, pelo Curso de Enfermagem, assegura a vivência do cuidado 
integral e efetivo pelos acadêmicos, pois extrapola os limites demarcados pelos muros universitários, 
concedendo a oportunidade de:

a) Experimentação de situações de aprendizagem em cenários de prática do SUS, que ar-
ticulem e aprofundem temáticas do campo da Saúde Coletiva e da Vigilância em Saúde como práticas 
assistenciais e educativas, sistemas de informação e processos de trabalho.

b) Mapeamento dos determinantes sociais, de possíveis riscos à saúde e demais deman-
das que interferem nos resultados esperados pertinentes a cada setor da prática extensionista, por 
meio de análise de situação de saúde.

c) Reflexão acerca das situações experimentadas à luz das políticas públicas de saúde e 
sociais afins, incluindo o ambiente e a educação participativa e inclusiva.

d) Integração da formação de enfermagem às práticas que articulem adequadamente tec-
nologias leves (relacionais/comunicacionais) e leves-duras (protocolos clínicos/epidemiológicos) no 
desenho da Rede de Atenção em Saúde.

e) Desenvolvimento atitudes que apontam para a legitimidade do direito à saúde da popu-
lação, a partir do compromisso profissional, do respeito à diversidade cultural e da singularidade dos 
sujeitos cuidados, fazendo do assistir e do cuidar práticas humanizadas dentro do SUS.

f) Intervenção apropriada e precoce de modo reflexivo, compartilhado e técnico-científico, 
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sob a perspectiva ética e comprometida com os princípios do SUS e no contexto da Vigilância em Saú-
de.

 PERCURSO METODOLÓGICO

As atividades extensionistas acontecem mediante seis ciclos com duração de 56h cada, tuto-
riadas por professores referência de grupos temáticos dos módulos organizados na matriz curricular 
integrativa e deliberações consolidadas pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem 
da Univale. A carga horária semanal disponibilizada aos professores para o acompanhamento, monito-
ramento e condução das ações de curricularização da extensão está descrita no planejamento acadê-
mico institucional, atualizado semestralmente. Os acadêmicos extensionistas são preceptoriados pelos 
técnicos e profissionais dos serviços de saúde deliberados pela diretora do DVS.

Os ciclos de trabalho são constituídos por momentos de concentração e dispersão entre ex-
tensionistas, preceptores dos setores, professores referências dos grupos temáticos da organização 
curricular do Curso de Enfermagem e de demais profissionais e técnicos envolvidos no processo de 
implementação do projeto.

 Os referenciais teóricos que embasam as discussões são os disponíveis pelo Ministérios da 
Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e outras literaturas científicas que discorrem sobre a Vigilância 
em Saúde.

O processo de trabalho se pauta no Modelo Lógico de Fortalecimento da Vigilância em Saúde 
de Governador Valadares em que se constitui de “entradas”, “atividades”, “produtos/saídas”, “resulta-
dos de médio prazo” e “resultados de longo prazo”.

Para a efetivação do Modelo Lógico, acontecem três importantes momentos:
1. Ambientação de módulos nos setores de acolhimento com a equipe, extensionistas e 

professores referência, em que são vivenciadas as etapas que estimulam os participantes ao debate 
do conceito da área, compreendendo: 

1.1. Primeira roda de discussão com a questão de debate: “quais os resultados que a área 
deve gerar para a proteção, prevenção e promoção da saúde do cidadão? Após, é importante descre-
ver em tarjetas as falas dos participantes com afixação em parede ou quadro para a socialização.

1.2. Segunda roda de discussão com a questão de debate: “quais os obstáculos / nós críti-
cos que impedem a geração de resultados previstos para a área no município? A seguir, é indicada a 
descrição da discussão e das falas dos participantes com posterior afixação em parede ou quadro.

1.3. Terceira roda de discussão com a questão de debate: “quais obstáculos / nós críticos 
deverão ser priorizados ao longo dos dois meses de trabalho? Se faz importante a priorização dos obs-
táculos / nós críticos, considerando os seguintes elementos: problemas que, uma vez resolvidos, irão 
gerar desdobramentos mais amplos (fugir de problemas muito pontuais); problemas que resolvidos 
irão gerar soluções perenes (de longo prazo).

1.4. Desenvolvimento do fechamento dos conteúdos discutidos, analisando junto ao grupo o 
resultado das três rodas de discussão, seguida de posterior documentação dos resultados.

1.5. Resgate das atividades e propostas dos ciclos anteriores para consolidar a discussão no 
workshop, produto finalizado em cada ciclo de trabalho.

1.6. Sinalização do plano de intervenção para execução das propostas de trabalho no tempo 
determinado.

2. Execução do plano de intervenção: pelos extensionistas acompanhados de técnicos, 
nos setores, tanto em ambientes internos, quanto externos para coleta de dados ou amostras, ativida-
des educativas, confecções de instrumentos administrativos, alimentação de bancos de dados, discus-
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sões de casos e processos de trabalhos na Rede de Atenção em Saúde.
3. Realização de Workshop dos produtos no campus II da Univale, em datas previamente 

agendadas com os profissionais e técnicos dos serviços, extensionistas, professores referência, coor-
denadora do projeto, diretora do DVS, coordenadora do Curso de Enfermagem, Centro Acadêmico de 
Enfermagem (CAENF), representante discente no Colegiado, representantes da gestão acadêmico-
-pedagógica e outros. Anteriormente às apresentações, acontecem momentos iniciais de alinhamentos 
entre os parceiros do ensino e serviço, pela veiculação de temas que aprimorem os atores envolvidos 
no contexto da Vigilância em Saúde para a condução da apresentação professores, extensionistas ou 
técnicos do DVS. As apresentações dos produtos são expostas de forma escrita em relatório próprio 
padrão e, também oral, usando metodologias diversificadas, a critério das equipes, mas que exprimam 
a vivência e o caminho percorrido no ciclo de trabalho.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação acontece de forma gradativa e formativa pelos profissionais e técnicos dos setores, 
pelos professores referência e extensionistas ao longo de cada ciclo de trabalho, sendo pautada em 
aspectos que contemplem desempenho, iniciativa e compromisso apresentado pelo extensionistas 
nos cenários de práticas, assim como a leitura das referências indicadas que norteiem a problematiza-
ção de situações e as execuções dos projetos de intervenção. Vale ressaltar que novas proposições e 
intervenções nas condutas dos extensionistas, para que alcancem os objetivos propostos do projeto, 
deverão ser implementadas e, se necessário, buscando apoio junto à coordenação do projeto.
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SERVIÇOS DE SAÚDE PARCEIROS

Departamento de Vigilância em Saúde: 

• GEPI-Gerência de Vigilância Epidemiológica, VIVA-Vigilância de Violência e Acidentes e Vigilância 
Ambiental - Rua Israel Pinheiro, 2025 - São Pedro.
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• Coordenação de Imunização
Rua São João, 228. Centro.
• Centro de Controle de Zoonoses
Rua Soldado Edson Veloso, 210 - Santos Dumont I.
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INTRODUÇÃO

O LASFAR – Laboratório de Assistência Farmacêutica – está vinculado ao curso de gradua-
ção em Farmácia da Universidade Vale do Rio Doce (Univale). Suas ações buscam contribuir com a 
formação acadêmica de farmacêuticos e na assistência farmacêutica à comunidade que compõem o 
contexto de inserção do curso, conforme explicitam as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de 
Farmácia e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da Univale. Sua criação em 2013 se justifica pela 
necessidade de fazer com que os acadêmicos interagissem mais com o curso podendo colocar seus 
conhecimentos teóricos em prática. 

O farmacêutico vem enfrentando diversos obstáculos ao longo dos anos. Estas dificuldades 
apareceram devido ao crescimento industrial dos medicamentos e da evolução das pesquisas farma-
cêuticas, este distanciou-se do usuário aproximando-se mais do produto que é o medicamento, a visão 
técnica ampliou-se e diminuiu-se a visão humanista do antigo boticário (PEREIRA & FREITAS, 2008). 

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias referem que, em 2003, estes es-
tabelecimentos venderam aproximadamente 3,6 bilhões de reais em medicamentos (venda nominal), 
contabilizando o total de 260 mil clientes atendidos e 669 milhões de unidades vendidas. Se houvesse 
dados de todos os medicamentos dispensados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ter-se-ia como 
estimar o número de unidades farmacêuticas totais consumidas no País. Só para ter uma ideia, se 
considerarmos que somente o Ministério da Saúde, em 2002, despendeu 1,8 bilhões de reais para 
a aquisição de medicamentos para uso em unidades ambulatoriais ou repasse de recursos para a 
compra descentralizada destes, podemos observar que este número de unidades farmacêuticas con-
sumidas aumenta significativamente com a soma da dispensação pública (o valor referido não consi-
dera o recurso gasto em medicamentos empregados em ambiente hospitalar). Portanto, são valores 
que chamam a atenção para o volume de medicamentos que está sendo utilizado pela população e 
preocupam no sentido de que pode haver muita irracionalidade no seu uso, aumentando o risco de 
surgimento de morbidades relacionadas aos medicamentos e, até mesmo, da ocorrência de mortes, 
com elevação dos custos para os sistemas de saúde (VIEIRA, 2007).

 A falta da Atenção Primária de Saúde (APS) pode levar a uma piora no caso clínico de de-
terminados pacientes. Com a evolução do problema, o paciente, na maioria das vezes, é internado, 
elevando assim o número de hospitalizações. As hospitalizações por Condições Sensíveis à Atenção 

1  Mestre, Curso de Farmácia, junia.prof@hotmail.com. 
2 Graduando, Curso de Farmácia, adaltonrdaniel@hotmail.com. 
3 Graduando, Curso de Farmácia, bruninhachaves@hotmail.com. 

O  LASFAR NA FORMAÇÃO 
DE FARMACÊUTICOS E NA 

ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE 
REGIONAL
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Ambulatorial (CSAA) são um indicador usado para avaliar o desempenho de diferentes serviços de 
saúde, os efeitos de políticas de saúde e também como parte da avaliação da resolubilidade, qualidade 
e acessibilidade da APS. Tais internações fazem referência aos atendimentos prestados no primeiro 
nível de atenção, que quando efetivo e ágil, pode auxiliar na diminuição dos riscos de hospitalizações, 
prevenindo o início de uma enfermidade, tratando uma enfermidade aguda ou controlando uma enfer-
midade crônica dentro da APS (AVELINO et al., 2015).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que o profissional farmacêutico seja mais 
humanista, dessa forma as Universidades estão aderindo a programas de Atenção Farmacêutica para 
preparar os acadêmicos para a jornada de trabalho após a conclusão do curso. Com a implantação 
desses projetos, as Universidades buscam criar um novo perfil para o profissional farmacêutico, para 
que assim, os profissionais possam voltar-se para o paciente e não somente para o medicamento, 
buscando sempre o seu bem-estar. A atenção farmacêutica, na teoria e na prática, é uma atenção pri-
mária de saúde. Os elementos básicos da atenção farmacêutica e atenção primária são os mesmos, e 
incluem os seguintes: planejamento centrado no paciente; abordagem de transtornos agudos e crôni-
cos; priorizar a prevenção; utilização de sistemas de documentação que registram de maneira continu-
ada as necessidades do paciente e a assistência prestada; ser acessível para um contato de primeira 
linha; oferecimento de uma assistência continuada e sistemática; garantir a integração da assistência; 
assumir responsabilidade; dar especial atenção a pacientes ambulatoriais; realizar intervenções de 
formação/promoção da saúde; (CIPOLLE, R. J. et al., 2000).

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia instituem que o 
egresso/profissional farmacêutico, com formação generalista, seja humanista e tenha uma visão crítica 
e reflexiva para atuar em todos os níveis de atenção à saúde. O profissional deve desenvolver ações 
de promoção, prevenção, proteção, e reabilitação da saúde tanto em nível individual, quanto coletivo, 
seu trabalho deve ser fundamentado na capacidade de tomar decisões, visando o uso apropriado, a 
eficácia, e custo-efetividade dos medicamentos (RDC, 2002).

Em virtude da importância da atuação do farmacêutico no âmbito da Atenção Farmacêutica, 
o curso de Farmácia da Univale, desenvolveu um laboratório de Atenção Farmacêutica, denominado 
Laboratório de Assistência Farmacêutica (LASFAR), que constitui parte integrante das atividades di-
dáticas e sociais do curso de Farmácia. Abordaremos no decorrer do artigo as ações realizadas pela 
equipe do LASFAR e pelos estudantes do curso de Farmácia no ano de 2016.

LASFAR – UNIVALE E SUAS ATIVIDADES

O LASFAR está situado no bloco C4 Sala 2, constitui parte integrante das atividades didáticas e 
sociais do curso de Farmácia da Univale, estrutura curricular obrigatória, com carga horária e duração 
determinada no projeto político pedagógico, sendo subordinado à coordenação do curso de Farmácia 
com uma professora responsável que é auxiliada pelos docentes do curso.

O LASFAR desenvolve diversas ações oferecendo atendimento aos funcionários da Univale e 
a comunidade de Governador Valadares, tendo como propósito contribuir com uso racional do medica-
mento, ou seja, uso apropriado para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessi-
dades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade através do 
ensinamento aos discentes do curso de farmácia no tocante à Assistência Farmacêutica de qualidade, 
com foco na Atenção Farmacêutica. No laboratório é realizado acompanhamento farmacoterapêutico 
através do método Dáder, em que o farmacêutico: 

[...] visa garantir o tratamento mais indicado, efetivo, seguro e conveniente a esses usuários, 
desta forma, a orientação do seu trabalho é deslocada do produto para o serviço e do medica-
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mento para o paciente, considerando-o na sua totalidade, valorizando a ocorrência de proble-
mas de saúde relacionados a medicamentos e buscando resolvê-los através da intervenção 
farmacêutica no contexto da equipe interdisciplinar, com a aplicação de medidas preventivas ou 
corretivas (Manual de Seguimento Farmacoterapêutico, 2005).

Os acompanhamentos são realizados por discentes do curso de Farmácia e supervisionados 
pela professora responsável e caracterizam-se como um conjunto de atividades de aprendizagem 
profissional e de ensino, sob a forma de ações instituídas, devidamente orientadas, acompanhadas 
e supervisionadas por um professor do curso de Farmácia que é uma profissional preceptora nos 
diferentes níveis de complexidade da Atenção Farmacêutica (Aires et al., 2010; Regulamento para 
Utilização do LASFAR, 2013).

Está comprovado que o trabalho do farmacêutico aumenta a adesão do paciente aos regimes 
farmacoterapêuticos, diminuem custos nos sistemas de saúde ao monitorar reações adversas e intera-
ções medicamentosas e melhora a qualidade de vida dos pacientes (BISSON, 2007). O LASFAR não 
é somente um projeto interno da Univale, além dos atendimentos realizados dentro da própria univer-
sidade, também são realizadas campanhas comunitárias (para busca ativa dos pacientes) em Gover-
nador Valadares e em cidades próximas. As campanhas são organizadas por professores, estagiários 
e alunos do curso. Nelas são prestados serviços à comunidade como aferição de pressão arterial, 
aferição de pulso, aferição de glicemia capilar, e orientação sobre o uso racional de medicamentos, e 
conforme a necessidade dos pacientes é ofertada o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico 
do LASFAR, de acordo com o fluxograma abaixo:            

Figura 1: Fluxograma do Lasfar
Fonte: ANJOS (2012)
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Figura 3: Acompanhamento Farmacoterapêutico realizado no LASFAR (2016/1).
Fonte: Curso de Farmácia da Univale.

    Figura 2: Atenção Farmacêutica Itinerante em Engenheiro Caldas (2014/1)
Fonte: ASCORG

Além do acompanhamento farmacoterapêutico e das campanhas comunitárias o LASFAR re-
aliza palestras com temas centrais sobre o uso racional do medicamento, e subtemas que variam de 
acordo com as doenças ou tipo populacional abordado, dois exemplos, podem ser citados, como: cur-
so para gestantes (ministrado na paróquia Nossa Senhora das Graças); palestras para hipertensos e 
diabéticos (ministradas no próprio LASFAR). 

As mostras do LASFAR são realizadas em parceria com os alunos do 6° período na disciplina 
de Atenção Farmacêutica II. O tema a ser apresentado é escolhido pela turma que irá desenvolver o 
projeto. No 1° semestre de 2016 foi realizada uma mostra sobre a gripe H1N1 onde os alunos apre-
sentaram o que é a doença, o tratamento e a forma de prevenção. No 2º semestre os alunos optaram 
por abordar as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) como tema do trabalho, eles montaram 
uma exposição no hall do prédio onde abordaram os alunos da universidade orientando-os a respeito 
da forma de prevenção destas doenças e o seu tratamento medicamentoso.

A ação mais recente organizada pelo LASFAR foi o “I Fórum de Atenção Farmacêutica” que 
contou também com o apoio dos alunos do 6° período do curso de Farmácia (2/2016). Durante o 
fórum ocorreram palestras com diversos farmacêuticos, que compartilharam suas experiências com 
os alunos e professores presentes mostrando as diversas áreas que o profissional pode atuar uma  

Todos os alunos que participam das campanhas recebem um treinamento ministrado pelos es-
tagiários, para depois auxiliarem nos procedimentos e aprenderem como estes devem ser realizados. 
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Figura 4: Mostra do LASFAR sobre DST. Parceria com a 
disciplina de Atenção Farmacêutica II (2016/2).

Fonte: Curso de Farmácia da Univale

Figura 5: Fórum de Atenção Farmacêutica II, promovido 
pelo LASFAR com parceria alunos do 6° período de 

farmácia (2/2016) e CRFMG.
Fonte: Curso de Farmácia da Univale

Figura 6: LASFAR visita a Associação Santa Luzia/GV (2017/1).
Fonte: Curso de Farmácia da Univale

CONSIDERAÇÕES FINAIS                

O LASFAR atende pacientes com diversos problemas de saúde utilizando vários medicamen-
tos, e o principal objetivo do acompanhamento farmacoterapêutico oferecido é alcançar um resultado 
clínico positivo através do uso correto e racional dos medicamentos, tornando o tratamento o mais 
necessário, o mais efetivo e mais seguro possível para o paciente.

 As ações realizadas pela equipe do LASFAR são ações interdisciplinares.  Onde o acadêmico 
tem a oportunidade de colocar em prática os seus conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula. 
O acadêmico viverá diversas experiências que irão prepará-lo para o mercado de trabalho.

farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia (CRF-MG) ministrou um minicurso de Prescrição 
Farmacêutica que objetivou apresentar o tema para os profissionais e os alunos presentes. Para en-
cerrar o fórum, os alunos do 6° período apresentaram os casos clínicos acompanhados e estudados 
no LASFAR. Que também realiza visitas domiciliares em bairros próximos ao campus II da Univale e 
casas de apoio.
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Além do benefício para a comunidade, o LASFAR é de grande importância para os alunos do 
curso de Farmácia através das experiências que estes vivenciam, proporcionando crescimento pro-
fissional. O acadêmico poderá descobrir o lado humanista da profissão, pois neste ambiente terá um 
contato maior com o paciente e poderá desenvolver um perfil diferenciado do profissional farmacêutico 
tradicional, atendendo desta forma, a exigência da OMS que estabelece que o profissional farmacêuti-
co tenha um perfil humanista, além de técnico e científico.
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INTRODUÇÃO 

As alterações sobrevindas nos últimos anos em relação às demandas sociais e as proposições 
das diretrizes curriculares nacionais demonstraram a necessidade de rever as estratégias de ensino 
nas instituições de formação superior, em especial em áreas da saúde (LAZZARIN et al., 2007). 

O perfil do profissional requerido atualmente, deve conjugar habilidades que extrapolem os 
moldes tradicionais, deve dominar, além dos saberes profissionais específicos, a capacidade de atuar 
em equipe, de gerenciamento, de solucionar problemas de forma criativa e de se comunicar de forma 
eficiente (RANALI et al., 2006). Além disso, diante de um sistema público de saúde que exige profis-
sionais resolutivos com capacidade de trabalhar em equipe e que respeitem os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS), atendimento integral e equânime, cabe aos cursos da área de saúde uma es-
truturação diferenciada. Ou seja, o aluno deve ser inserido o quanto antes em vivências, experiências 
e atitudes mais próximas ao cenário do serviço público. 

Historicamente, o curso de Medicina foi pautado em um ensino voltado para a especialização, 
com uma dominância tecnicista em detrimento à formação humanista, com a supremacia dos interes-
ses financeiros e o alheamento às necessidades sociais. Souza et al. (2014) enfatizaram que, este 
modelo biomédico com enfoque na doença, determinou uma lacuna estrutural entre o ciclo básico de 
disciplinas e o profissionalizante, angariando ao longo dos anos críticas pelo seu caráter excessiva-
mente técnico, em detrimento aos aspectos sociais. Em consequência deste aspecto, observa-se um 
quadro em que a medicina brasileira conjuga um grande número de médicos especialistas devido às 
lacunas causadas pelo ensino fragmentado e disciplinar. 

Essa extrema fragmentação do conhecimento, resultado do avanço e isolamento das discipli-
nas, bem como de interesses corporativos, tem demonstrado a insuficiência desta racionalidade e, 
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5 Doutora; Curso de Medicina; suely.rodrigues@univale.br 
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colocado a interdisciplinaridade no centro das discussões, acerca do desenvolvimento da ciência e das 
práticas sanitárias. 

Embora se fale incessantemente da interdisciplinaridade, muitas são as dificuldades de seu 
exercício na prática dos serviços de saúde (MATOS et al., 2009). Dessa forma, para a formação de 
profissionais atentos às vivências interdisciplinares, o estudante deve conseguir aliar o saber teórico, 
sua prática e o trabalho em equipe, considerando a qualidade de vida de uma determinada população. 
Além disso, é essencial o desenvolvimento das seguintes habilidades inerentes à atuação: visão inte-
gral do indivíduo, humanismo, poder de reflexão, solidariedade, proatividade, criatividade, capacidade 
de adaptação, espírito de equipe e cooperação, poder de crítica e de relação, busca constante de 
atualização, características de liderança e capacidade de identificar os problemas, de síntese e reso-
lução. Assim, para que um profissional obtenha esse rol de características torna-se imprescindível o 
treinamento, capacitação e formação acadêmica adequada.

Tal cenário nos desloca para adoção de uma proposta curricular integradora e devidamente 
planejada para fazer frente às necessidades das dinâmicas interdisciplinares que se mostram pre-
sentes no curso de medicina. Adicionalmente, a educação médica deve acompanhar não somente os 
movimentos de transformação na área médica e sistema de saúde, mas também as importantes mu-
danças na educação. Por isso, para contemplar as necessidades de mudanças aqui indicadas, apre-
sentam-se como grandes ferramentas de instrumentalização as metodologias pedagógicas ativas, que 
possibilitam a interdisciplinaridade, desenvolvem a formação acadêmica dos profissionais de saúde, 
comprometidos com a transformação da realidade social, priorizando os princípios ético-humanísticos 
e científicos (BRASIL, 2014).

Neste contexto, entendendo que na formação dos profissionais de saúde, devem compreender 
o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, o curso de Medi-
cina da Univale está estruturado por Eixos Temáticos e Módulos Interdisciplinares. 

Em seu enfoque, Canguilhem (2002) não situa a saúde como uma ausência de doenças, mas 
como uma expressão da vida, tanto em seus aspectos subjetivos e existenciais, quanto em sua capa-
cidade de reagir adequadamente às agressões psíquicas, físicas e biológicas do meio em que o ser 
humano vive.

A saúde como um conjunto de segurança e seguros. Seguranças no presente e seguros para 
prevenir o futuro. [...] A saúde é um guia regulador das possibilidades de reação. A vida está, 
habitualmente, aquém de suas possibilidades, porém, se necessário, mostra-se superior à sua 
capacidade presumida. Isto é patente nas reações de defesa do tipo inflamatório. Se a luta 
contra a infecção obtivesse vitória imediata, não haveria inflamação. Se as defesas orgânicas 
fossem imediatamente forçadas, não haveria inflamação. Se há inflamação é porque a defesa 
anti-infecciosa é, ao mesmo tempo, surpreendida e mobilizada. Estar em boa saúde é poder cair 
doente e se recuperar; é um luxo biológico.

Ao contrário, a característica da doença consiste numa redução da margem de tolerância às 
infidelidades do meio [...]. Esta redução consiste em só poder viver em meios diferentes e não 
apenas em alguns lugares do antigo meio. [...] 

No fundo, a ansiedade popular diante das complicações da doença traduz apenas esta experi-
ência. Não é tanto da doença propriamente dita que se cuida, mas, sobretudo, das doenças que 
podem se sobrepor à primeira, pois há uma precipitação de doenças, mais do que uma compli-
cação da doença. Cada doença reduz o poder de enfrentar as outras, gasta o seguro biológico 
inicial sem o qual não haveria nem mesmo a vida (CANGUILHEM , 2002).

Nesse enfoque abrangente, onde a potencialidade da vida prevalece e a doença não é uma 
entidade que toma conta dos corpos e se digladia com a saúde, os estudantes, de uma forma pro-
blematizadora e com a mediação docente, podem encontrar sustentação para a ancoragem de um 
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comportamento profissional que vê a prática médica como um conjunto de meios capazes de ajudar 
as pessoas a manterem sua saúde, ou efetivamente, de ajudar as pessoas que ficaram doentes e se 
recuperarem.

Diante dessa reflexão, foi possível se pensar no processo de atualização do Projeto Pedagógico 
(PPC) do Curso de Medicina da Univale. Esse processo se iniciou com três questionamentos:

• O que ensinar para se formar egressos com as competências e habilidades definidas 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os Cursos de Medicina? 

• Como, em um período mínimo de seis anos, é possível se desenvolver um processo 
formativo capaz de orientar o estudante e estimular seu desempenho na execução das atividades vol-
tadas para o alcance das competências e habilidades estabelecidas pelas DCNs?

• Como avaliar o progresso do estudante e a resolutividade do processo formativo?

A obtenção de respostas para essas três perguntas exigiu profundas reflexões não apenas na 
fase inicial, mas durante todo o trabalho de atualização curricular. Essas reflexões demonstraram cla-
ramente que a complexidade contida na obtenção das respostas às três perguntas formuladas, exigia 
o envolvimento de todos os segmentos da instituição, especialmente do Núcleo Docente Estruturante 
(NDE), além dos gestores dos serviços públicos e privados envolvidos no processo formativo.

A estratégia de trabalho desenvolvida durante a adequação do PPC direcionou todos os esfor-
ços para a obtenção de respostas para a primeira pergunta: O que ensinar? E, novamente, foi adotado 
o critério da seleção de temas curriculares relacionados com a formação médica, sempre contrapondo 
suas relevâncias ao perfil do egresso que Univale pretende formar. 

A redefinição da arquitetura curricular passou a ser abordada e se verificou que a estrutura 
modular permanecia como a melhor proposta para se promover a agregação de grupos temáticos, to-
mando por base a similaridade e complementaridade dos seus conteúdos.  Esta necessária agregação 
viabiliza a composição de módulos interdisciplinares que são distribuídos pelos semestres letivos e ao 
longo de todo o curso obedecendo a lógica da complexidade crescente.

Durante a análise da distribuição, as DCNs de 2014 foram adotadas como referência e se bus-
cou, mais uma vez, garantias para a estruturação de uma sólida base para a prática da interdisciplinari-
dade, optando-se por um sequenciamento de exploração dos conteúdos modulares que culminou com 
a conformação de três eixos temáticos que receberam as seguintes denominações:

• Bases Científicas e Clínicas da Formação Médica.
• Bases Humanísticas da Formação Médica.
• Saúde e Sociedade – Integração Ensino/Serviço.

Tal escopo curricular visa à oferta de ensino articulado e interdisciplinar de grupos temáticos e 
conteúdos que, anteriormente, eram abordados de forma fragmentada por disciplinas isoladas e es-
tanques. Assim, estudos independentes, estágios, monitorias e atividades de extensão permanecem 
sendo incentivados, porém de forma complementar.

A flexibilidade dos componentes curriculares também caracteriza a proposta de desenvolvimen-
to das atividades complementares descritas a seguir:

• Atividades Acadêmico-Científicas e Culturais (AACC): ações extracurriculares que visam 
estimular a realização de atividades científicas, culturais e desportivas voltada para a ampliação das 
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vivências sociais e epistemológicas do estudante, sempre estabelecendo correlações entre as futuras 
atividades profissionais e o universo do trinômio extensão, pesquisa e ensino;

• Cursos de extensão: atividades voltadas para o enriquecimento cultural da comunidade, 
interna e externa, com o aproveitamento prático dos conteúdos teóricos assimilados;

• Integração Ensino-Serviço: oportunidade para o estudante consolidar seu aprendizado, 
adquirindo competências e desenvolvendo habilidades específicas própria da sua futura profissão, 
enquanto, simultaneamente, presta um serviço à comunidade.

Sendo assim, o presente relato tem por objetivo apresentar as contribuições e experiências que 
vem sendo vivenciadas pelo Curso de Medicina da Univale, tendo como proposta curricular, a estrutu-
ração por módulos. 

ETAPAS DESENVOLVIDAS NO PROCESSO: OFICINAS E VIVÊNCIAS

1 Módulo Morfofisioquímica

Por meio de estudos integrados, o módulo aborda a complexidade contida no enfoque do “ser 
humano”, desenvolvendo conteúdos relacionados com a origem da vida e com a evolução da célula. 
Aborda estudos sobre as soluções; a organização química e estrutural dos seres vivos; sobre a fisiolo-
gia das membranas celulares e as biomoléculas: carboidratos, lipídios e proteínas. Também de forma 
integrada, o módulo desenvolve estudos sobre biologia celular, biofísica, bioquímica (metabolismo), 
anatomia e fisiologia do corpo humano, sob o ponto de vista estrutural e funcional, os sistemas: respi-
ratório, digestório, excretor, endócrino, nervoso, ósseo, muscular e circulatório.

Como componente do eixo temático Bases Científicas e Clínicas da Prática Médica, o módulo 
ressalta a significância dos seus conteúdos na composição das competências e habilidades que sus-
tentam o exercício da Medicina, efetuando correlações entre os saberes nele contidos e as práticas 
em saúde.

O desenvolvimento e estruturação do módulo Morfofisioquímica, contou com a utilização de mo-
delos de ensino-aprendizagem baseados em metodologias ativas, nas quais o estudante é envolvido 
de forma ativa e atuante no seu processo de aprendizagem e o professor assume o papel de orientador 
e mediador da discussão sobre a solução de problemas expostos. Este processo de aprendizagem ins-
tiga e provoca, assim como acontece na vida, em que os problemas aparecem sem avisar e precisam 
de solução (MITRE, 2008).

Ao longo do processo de implantação da estrutura curricular baseada em módulos e do ensino 
baseado em Metodologias ativas, os professores do curso de medicina puderam vivenciar treinamen-
tos com profissionais especializados na implementação dessa base pedagógica. 

Dentre das estratégias utilizadas para arquitetar a interdisciplinaridade proposta do Projeto Pe-
dagógico do Curso, pode-se citar:

- Medicina baseada em problemas: destaca o uso de um contexto clínico para o aprendizado, 
promove o desenvolvimento da habilidade de trabalhar em grupo, e também estimula o estudo indivi-
dual de acordo com os interesses e o ritmo de cada estudante. O aprendizado passa a ser centrado no 
aluno, que sai do papel de receptor passivo, para o de agente e principal responsável pelo seu apren-
dizado. Os professores que atuam como tutores (ou facilitadores) nos grupos têm a oportunidade de 
conhecer bem os estudantes e de manter contato com eles durante todo o curso.
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- Sala de Aula- Invertida: o aluno estuda os conteúdos básicos antes da aula, com vídeos, tex-
tos, arquivos de áudio, games e outros recursos. Em sala, o professor aprofunda o aprendizado com 
exercícios, estudos de caso e conteúdos complementares. Esclarece dúvidas e estimula o intercâmbio 
entre a turma (MORRAN, 2012).

- Construção de Mapas Conceituais: diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre 
palavras que usamos para representar conceitos (WATKINS, 2013).

Os Módulos Interdisciplinares do curso expõem os alunos a conteúdos situados em três catego-
rias: conceitual, procedimental e atitudinal. 

• Os conteúdos denominados conceituais, ou cognitivos, abordam fatos, dados concretos, 
conceituações, fenômenos e princípios. De um modo geral, se referem a determinados saberes ou 
conhecimentos com relevante importância no exercício diário da profissão médica. Entretanto, esses 
conteúdos também podem se referir a processos de mudanças nas práticas da Medicina ou sociais que 
ocorreram em tempos recentes ou remotos e que alteraram o nosso entendimento sobre fatos, concei-
tos, leis, regras, princípios, relações de causa e efeito, etc. De uma maneira geral, o domínio desses 
conteúdos deve ocorrer de forma gradual e crescente. Para tanto, é indispensável um posicionamento 
mediador por parte dos docentes e uma participação ativa do aluno no processo ensino-aprendizagem. 
Alguns módulos do curso desenvolvem temas onde predominam conteúdos conceituais.

• Os conteúdos procedimentais ou psicomotores se relacionam com as habilidades ne-
cessárias à execução de determinados procedimentos, ou seja, eles se relacionam com as técnicas, 
métodos, normatizações, estratégias e, ainda, com as ações voltadas para o alcance de um ou mais 
objetivos. Em síntese, esses conteúdos tratam do “saber fazer” e como alguns componentes modula-
res se caracterizam por uma acentuada predominância de conteúdos procedimentais, uma eficiente 
ligação desses componentes com aqueles onde predominam conteúdos cognitivos, que será efetuada 
a partir de um planejamento vinculado diretamente com a proposta interdisciplinar contida na estrutu-
ração dos módulos e eixos temáticos. 

• Os conteúdos atitudinais, ou afetivos, referem-se aos valores éticos, morais e às postu-
ras que podem ser adotadas diante desses valores, da vida e do exercício profissional. Se os conteú-
dos procedimentais e conceituais versam sobre o “saber fazer” e o “saber”, o conteúdo atitudinal trata 
do “saber para quê”. Nele, valores sociais, éticos e morais se mesclam às ideias e posturas que vão 
sendo apreendidas e se correlacionando com possíveis tendências, predisposições ou formas de agir. 
Nesse âmbito, situam-se as reações, as pactuações coletivas, os padrões comportamentais e os con-
sensos que precisam ser interiorizados pelos alunos de uma forma ativa, crítica e reflexiva. Em todos 
os grupos temáticos, os estudantes vivenciarão conteúdos atitudinais.

Dentro dessa perspectiva, o módulo Morfofisioquímica constrói as avaliações de forma integra-
da, com participação de todos os docentes, buscando relacionar os temas de acordo com as doenças 
prevalentes que são abordadas pelo módulo Saúde e Sociedade. O modelo de avaliação está baseado 
nas três categorias citadas acima: cognitiva, procedimental e atitudinal, visando contextualização do 
processo de aprendizagem do aluno.

Esse modelo é elaborado na aplicação de avaliações teórico-práticas, bem como realização de 
seminários integradores inter e intra-módulos, os quais contam com a participação de profissionais da 
área da saúde, abordando temas pertinentes, bem como acompanhamento individual dos alunos na 
realização das atividades propostas dentro de sala de aula e em campo de trabalho.
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2 Módulo Saúde e Sociedade I

O módulo Saúde e Sociedade é eixo articulador do Curso. Neste sentido, está presente em 
toda a estrutura curricular, do 1º ao 12º período do Curso. Como premissa do Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC) e em consonância com as DCNs do Curso de Graduação em Medicina (BRASIL, 2014), o 
currículo proposto visa favorecer a participação ativa e consciente dos estudantes em suas buscas por 
soluções para problemas próprios das suas futuras áreas de atuação profissional, definiu-se assim a 
necessidade de levar o estudante a problematizar mediante situações concretas, no dia a dia dos servi-
ços de saúde. Esta definição se configura como um diferencial na formação acadêmica em saúde, pois 
conforme destacado por Cabral et al. (2006), embora a teoria seja essencial para o desvendamento 
das relações que se estabelecem, ela não é suficiente para abarcar o largo espectro de possibilidades 
criadas na interação entre as pessoas expostas aos desafios do cotidiano. 

As aulas práticas já tiveram seu início nos cenários do Sistema Único de Saúde (SUS), desde 
o primeiro período, por meio de vivências e visitas nas Unidades Saúde da Família (USF), buscando 
assim propiciar aos estudantes a oportunidade de integrarem o mais precocemente a uma equipe dos 
serviços de saúde e a vida de uma comunidade. Para colaborar na concretização dessas atividades, 
são elaborados roteiros e instrumentos, que subsidiam os acadêmicos a compreender o trabalho de-
senvolvido pela ESF, instrumentalizando-os para a atuação no campo de práticas da atenção primaria 
à saúde (APS).

O SUS, dentro de sua estrutura organizacional de atenção universal e compreensão do que 
saúde, é um processo que se constrói socialmente, é organizado a partir de um sistema local de pres-
tação de serviços de saúde humanizados, que também, são espaços de ensino para estudantes de 
diversas áreas do conhecimento, e oportunizam com isso cenários diversificados de práticas. Em um 
destes cenários, o da ESF, é que começa o desafio das práticas interdisciplinares, uma vez que as 
mesmas começam já no 1º período do Curso, em duas Unidades Saúde da Família - ESF Turmalina 
III e ESF Caic I, onde aconteceram as vivências/visitas, que são relatas a seguir.

VIVÊNCIA 1 – Conhecendo o território da Estratégia Saúde da Família (ESF)

Para realização da atividade proposta, são apresentadas indicações de sites para busca de da-
dos e informações relacionadas ao território, cenário das aulas práticas. Essa dinâmica possui a fina-
lidade de apresentar o território geograficamente, por meio de mapas, e fazer com que os estudantes 
se apropriem de dados sócios demográficos sobre o território e, levante informações sobre Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), criminalidade e saúde.

VIVÊNCIA 2 – Dinâmica para conhecer o território da ESF utilizando dados se-
cundários.

Essa vivência é desenvolvida em quatro etapas:
Primeira etapa: Conhecimento da infraestrutura física da unidade de saúde e, os componentes 

da Equipe de Saúde da Família (ESF).
Segunda etapa: Conhecimento do local (bairro, vila, distrito), identificando e interpretando o 

mapa da área de abrangência da USF, se tiver. Observando como está estruturada a rede social local, 
tais como, os atendimentos existentes, escolas, associações, clubes, igrejas, locais de lazer, praças e 
os principais comércios locais.

Terceira etapa: Conhecimento da comunidade adscrita à unidade de saúde, onde identifica a 
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população adscrita local - cadastrada e informações sobre como vivem, a condição de vida dos usu-
ários, do núcleo familiar, as principais doenças prevalentes e, as atividades de lazer da comunidade.

Quarta etapa: Conhecimento dos profissionais que integram a ESF, onde identificam categoria 
profissional a que pertencem, jornada de trabalho, registro nos Conselhos e forma de seleção para o 
trabalho na ESF. Além disso, os espaços físicos, os móveis/equipamentos e materiais/instrumentais da 
Unidade de saúde, as atividades/ações realizadas na atenção à saúde da comunidade local.

VIVÊNCIA 3 – Dinâmica para conhecer o Território, por meio da Observação ativa 
- condições ambientais do território.

A partir das informações obtidas na vivência 2, e em conjunto com as ACSs, o estudante per-
corre o território e, por meio da “Observação Ativa”, observa e dialoga com os moradores residentes 
na comunidade. Identifica as condições ambientais do território (os limites do território: distrito, bairro, 
área de abrangência ou localidades; as principais características do ambiente natural: morros, rios, 
área florestada, áreas ocupadas por margens de rios, baixadas – áreas sujeitas a inundações e outros; 
as principais características da infraestrutura: estradas, avenidas, ruas, hospitais, escolas, fábricas, 
depósitos, ferros-velhos, comércio, indústrias, galpões e outros; situações de riscos: esgoto a céu 
aberto, acúmulo de lixo, muitas casas com água de poço, abastecimento precário de água potável, 
terrenos baldios, drenagem do terreno precária (com retenção de água e umidade); locais fechados 
para encontros entre muitas pessoas, presença de atividades ilegais de abate de animais, presença de 
atividades produtivas e riscos associados, tráfego intenso em vias de circulação, presença de densa 
vegetação, pragas, contaminação atmosférica (industrial e doméstica); poluição sonora; contaminação 
dos recursos hídricos, ruas sem pavimento, queimadas, carências de áreas verdes, poeiras, fumaças, 
resíduos industriais, erosão e desmatamento, áreas de conflito social, drogas. 

VIVÊNCIA 4 – Acolhimento na ESF

O acolhimento deve ser uma ferramenta para humanização dos serviços de saúde, com qua-
lificação da escuta, favorecimento à construção de vínculos e à garantia de acesso à população. Ao 
ouvir o usuário, os profissionais poderão melhorar a relação e desenvolvimento de uma parceria mais 
colaborativa (COSTA; GARCIA; TOLEDO, 2016). 

Na vivência, os estudantes realizam uma observação não participante em relação à chegada 
dos usuários à recepção e, também, como são atendidos. Chegam antes da USF abrir, sendo que al-
guns estudantes ficam em pontos estratégicos da Unidade como recepção e sala de espera, enquanto 
outros entrevistavam os usuários. Os registros das observações são realizados com discrição, tão logo 
tenha oportunidade para isso. 

VIVÊNCIA 5– Visita Domiciliar (VD) ou Visita Domiciliária

A visita domiciliária (VD) é considerada uma importante tecnologia para a compreensão e para 
o cuidado às necessidades de saúde da população. Tem por objetivo conhecer as famílias da comuni-
dade, seu histórico familiar, identificar os problemas enfrentados, criar vínculo e desenvolver ações de: 
promoção, prevenção e recuperação da saúde (MARIN et al., 2011). 

Os acadêmicos recebem um treinamento teórico para realizar essa vivência. Pois, ao entrar na 
casa de uma família, o profissional ingressa não somente no espaço físico, mas em tudo o que esse 
espaço representa. Nessa casa vive uma família, com seus códigos de sobrevivência, suas crenças, 
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sua cultura e sua própria história. A sensibilidade/capacidade de compreender o momento certo e a 
maneira adequada de se aproximar e estabelecer uma relação de confiança é uma das habilidades 
importantes do profissional. Isso ajudará a construir o vínculo necessário para o desenvolvimento das 
ações de promoção, prevenção, controle, cura e recuperação.

VIVÊNCIA 6 – Abordagem familiar e instrumentos de abordagem familiar - o ge-
nograma

O genograma é utilizado como instrumento auxiliar na prática dos profissionais da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), permitindo uma visão ampliada dos padrões e relações familiares que envol-
vem o processo saúde-doença (BORGES; COSTA; FARIA, 2015).

Acompanhados pelos ACSs da Unidade, realizam entrevista com as famílias da comunidade. 
Decorrente da entrevista familiar, os estudantes elaboram um genograma, como forma de entender o 
uso de uma das ferramentas de abordagem familiar. 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS VIVÊNCIAS NO CONTEXTO DA INTERDICI-
PLINARIDADE

As vivências constituem, em importantes dispositivos que permitem ao acadêmico experimentar 
um novo espaço de aprendizagem que é o cotidiano de trabalho das organizações de saúde, enten-
dido enquanto princípio educativo e espaço de desenvolvimento de processos de luta dos setores do 
campo da saúde, possibilitando a formação de profissionais comprometidos à ética e, politicamente, 
com as necessidades de saúde da população. Esta iniciativa – aliada ao fortalecimento e ampliação 
dos processos de mudança da graduação e da construção de novos compromissos entre as institui-
ções de ensino, os serviços e os movimentos sociais – pode orientar novas práticas pedagógicas, a 
partir da articulação do tripé universitário ensino-pesquisa-extensão e de novas práticas de saúde, 
contribuindo para a implementação de políticas públicas em diferentes locorregiões, com abertura para 
ações intersetoriais (VER-SUS BRASIL, 2013). 

As vivências do módulo Saúde e Sociedade priorizaram-se pela interdisciplinaridade, proporcio-
nando ao acadêmico a busca pelo cuidado integral e da promoção à saúde, baseado nos princípios e 
diretrizes estabelecidos pelo Sistema Público de Saúde brasileiro. O processo ensino-aprendizagem 
realizado utilizando as vivências no cenário do SUS proporciona ao acadêmico conhecimento da reali-
dade do sistema público e relevância para sua formação, bem como demonstrar o processo de traba-
lho centrado no usuário do SUS e executado por equipes de saúde, e não apenas isolado em clínica 
privada. 

Outro registro importante e necessário quando se quer evidenciar a interdisciplinaridade nas 
vivências juntos aos serviços, é o conteúdo de Antropologia, que compõe o módulo junto com o con-
teúdo de Saúde Coletiva. Assim, os estudantes têm oportunidade de analisar e relacionar o conceito 
de cultura, crenças e saberes, bem como compreender a influência deste conhecimento nas práticas 
de saúde e, também de observar e entender as lacunas existentes na prática e vivenciadas cotidia-
namente, relativas ao significado do processo saúde-doença para os indivíduos, as ações de saúde 
promovidas e a assistência recebida. Inclusive, Amadigi et al. (2009) salientaram que a discussão do 
ponto de vista da antropologia faz-se necessária, tendo em vista que o processo de viver nos diferentes 
contextos da vida humana resulta em diferentes percepções sobre a vida, a sociedade e as práticas/
cuidados de saúde. Assim, o domicílio, o cotidiano familiar e os diferentes sistemas de cuidado são fa-
tores que precisam ser compreendidos pelos profissionais de saúde, como forma de fazer com que os 
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significados ou as práticas/cuidados das pessoas com relação ao seu corpo, ao fenômeno da doença, 
ao cuidado e à cura sejam considerados no processo terapêutico. 

Ainda dentro do planejamento do módulo, é realizada uma visita ao sistema local de saúde, 
proporcionando aos estudantes conhecer diferentes setores do serviço público de saúde e o seu fun-
cionamento no município de Governador Valadares. Essa etapa foi concretizada por meio de visitas à 
UBS e ESF, Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), 
SAMU e Hospital Municipal, entre outros.

 A partir dessas visitas, discussões foram realizadas com enfoque nos limites e possibilidades 
do sistema e, com questionamentos sobre o necessário para o seu funcionamento em rede, buscando 
desenvolver desde já, uma análise dos futuros profissionais da Medicina, aptos a contribuir para o for-
talecimento do sistema. Promoveu também, uma conexão entre a Univale e o sistema público de saú-
de, que contribui com a formação profissional e à qualidade de atenção à saúde individual e coletiva.

Durante o desenvolvimento do semestre letivo, os estudantes observam, elaboram, ressignifi-
cam e produzem conhecimentos com idas às comunidades sob o olhar de novos conhecimentos. Nas 
oficinas realizadas na Universidade e ao final, têm oportunidade de trazer relatos, depoimentos e fotos 
que evidenciam a produção do conhecimento por meio da atuação em situações concretas de atenção 
à saúde do indivíduo/família/comunidade. 

 Vivenciar novas e inexploradas situações, durante a vida acadêmica, pode gerar, no aluno em 
formação, expectativas positivas e/ou negativas, ambas construtivas, para este sujeito social, que se-
gue enfrentando desafios em sua trajetória. Essa experiência possivelmente se concretizará quando 
vivida e articulada com outros saberes, como o trabalho em equipes multiprofissionais. Segundo Zim-
mermann et al. (2015) a educação em saúde auxilia no estabelecimento de uma relação dialógico-re-
flexiva, colocando o profissional na posição de educador e que atua de forma a “facilitar” a transmissão 
da informação científica a respeito da saúde integral, e de forma simples e humanizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para acompanhar todo o desenvolvimento da medicina, a formação médica, até então susten-
tada pelo modelo biomédico, tornou-se cada vez mais especializada e fragmentada, com ênfase no 
conhecimento técnico, não sendo capaz de preparar o médico para assistir o paciente em seus as-
pectos psicológicos e sociais. Dessa forma, a Univale sabe de sua responsabilidade e se compromete 
com a formação de médicos com perfil que atenda às necessidades do SUS, em especial para atuar 
na Atenção Primária à Saúde. 

Os professores dos módulos percebem os desafios que terão pela frente, onde ainda há um 
longo caminho a ser percorrido, construído, modificado e adaptado. Durante esse longo caminho a ser 
trilhado, por meio de metodologias ativas e interdisciplinares, almeja-se oferecer aos discentes uma 
formação médica onde se inclua o papel da experiência profissional e das práticas cotidianas do SUS, 
ampliando, a relação entre médico-paciente e deixando claro que não existe um que não sabe, mas 
dois que sabem coisas distintas. Pretende-se dessa maneira, superar a visão antropocêntrica e indi-
vidualista do modelo biomédico, acreditando que o agir do profissional de saúde deveria ser baseado 
mais na escuta e no diálogo do que na imposição de “receitas”.
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INTRODUÇÃO

No curso de Nutrição, as ações extensionistas visam incentivar a participação efetiva dos alu-
nos para o desenvolvimento de competências e habilidades que contribuirão para a sua formação 
ética, política e profissional. Os discentes são estimulados a participarem das ações de Extensão Uni-
versitária de modo a inseri-los, por meio da prática extensionista, na realidade local e de entorno da 
Universidade.

Especificamente, quando tratamos da relação Ensino-Extensão é necessário que a mesma 
seja compreendida como uma possibilidade de vivência concreta de situações cotidianas para o edu-
cando, que lhe permita, ao mesmo tempo, refletir, construir e (re) construir o conhecimento, de modo a 
torná-lo sujeito de sua aprendizagem, bem como a participar das transformações oriundas das ações 
extensionistas.

A indissociabilidade entre Ensino e Extensão propicia a inserção do aluno na realidade social de 
sua área de formação, além de oportunizar precipuamente a flexibilização curricular, ou seja, podemos 
dizer que possibilita a “curricularização” da Extensão Universitária, uma vez que esta indissociabilidade 
permite integrar teoria e prática, contextualizando assim o Ensino.

Como Universidade Comunitária, a Extensão na Univale tem a premissa de realizar atividades 
extensionistas que contribuam para a melhoria na qualidade de vida das comunidades do seu entorno, 
na medida em que se estabelece com elas uma relação de mão dupla onde a universidade não só 
ensina, mas acima de tudo, disponibiliza o conhecimento produzido em favor das comunidades locais 
e regionais.

Os Projetos de Extensão em que o Curso de Nutrição está inserido são: Polo Integrado de As-
sistência Odontológica ao Paciente Especial – (PAOPE); Ambulatório de Lesões; Anjos da Alegria e 
Oficina dos Saberes e Sabores.

Para o Curso de Nutrição, o ambulatório de lesões se destaca como importante ferramenta pe-
dagógica, visto que, o trabalho desenvolvimento é destacado pela interdisciplinaridade, caracterizada 
pelas atividades intercursos realizados no mesmo dia de atendimento, possibilitando para o paciente, 
assim como para os alunos, vivenciarem diversas abordagens profissionais que se complementam em 
inúmeros momentos e condutas.

1 - Doutoranda; Curso de Nutrição; barbara.enes@univale.br 
2 - Mestre; Curso de Nutrição; enara.roberto@univale.br 
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DESENVOLVIMENTO

O Ambulatório de Lesões é um projeto de extensão que acontece em um ambiente acadêmico 
de ensino e ação comunitária da Univale, criado para integrar a formação teórica ao ensino prático. 
Atende portadores de feridas crônicas, com enfoque no tratamento e prevenção de complicações/ou 
outras doenças, e pratica a promoção de saúde com realização de trabalhos educativos, em atendi-
mento individual e em grupo, aos portadores de lesões e doenças crônicas não transmissíveis, tais 
como diabetes e hipertensão. 

O Projeto de Extensão Ambulatório de Lesões tem como objetivo prestar atendimento ambula-
torial aos portadores de feridas no âmbito biopsicossocial, no que se refere à assistência multiprofissio-
nal, acompanhamento sistemático, orientação envolvendo familiares e cuidadores.

A equipe é formada por profissionais da área da saúde, a saber: enfermeiro, farmacêutico, fisio-
terapeuta, angiologista, nutricionista e psicólogo. No ano de 2016, tivemos a contribuição do Curso de 
Letras com a discussão do tema Letramento Funcional em Saúde.

O atendimento é disponibilizado a pacientes provenientes do município de Governador Valada-
res e cidades vizinhas, que possuem lesões. As atividades desenvolvidas pelo Curso de Nutrição são: 
avaliação nutricional, educação nutricional, orientações e recomendações aos pacientes diabéticos e 
hipertensos, prescrição de dietas e o acompanhamento nutricional.

Os estudantes são inseridos no projeto a partir do quinto período do Curso, quando estão aptos 
a conduzirem todas as atividades. No entanto, em situações específicas, alunos de períodos anteriores 
são inseridos, conduzindo um apoio para os colegas de períodos mais avançados e até mesmo do 
professor. A atuação do Curso na abordagem ao perfil de paciente atendido no Ambulatório de Lesões 
é de extrema importância, visto que, estes são indivíduos portadores de doenças crônicas, dentre as 
quais se destacam a lesão cutânea, no entanto, é comum apresentar outras patologias que também 
requerem controle dietético, com destaque para a hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus.  

A importância do estado nutricional no processo de cicatrização tem relação com o atraso na 
cicatrização de uma ferida, que muitas vezes, é sintoma de uma má nutrição, pois o estado nutricional 
individual possui um papel primordial na prevenção e tratamento de feridas. A reparação e recons-
trução de tecidos humanos requerem quantidades adequadas de energia, vitaminas e minerais para 
alimentar os seus mecanismos fisiológicos. As proteínas são necessárias para a proliferação de fibro-
blastos, sínteses do colágeno e remodelação das feridas.  Os estágios inflamatórios e de remodelação 
da ferida presentes no processo de cicatrização, são retardados como resultado de uma desnutrição 
protéica. Um aporte calórico adequado é essencial para o crescimento celular, quando esse aporte é 
insuficiente, o organismo recorre à massa magra e às proteínas viscerais como fonte de energia (BRA-
SIL, 2011).

Hipertensão arterial é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos 
níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg, e, frequentemente, associada a distúrbios metabólicos, alte-
rações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, agravada pela presença de fatores de risco, como 
dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus. No Brasil a hipertensão 
arterial atinge 32,5% dos indivíduos adultos e 60% dos idosos, contribuindo diretamente para mortes 
por doenças cardiovasculares (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).

A alimentação está envolvida em importantes fatores de risco para o desenvolvimento da hi-
pertensão arterial como, ingestão de sal e excesso de peso corporal. Pesquisas realizadas em âmbito 
nacional revelam que houve aumento expressivo do excesso de peso, principalmente na população 
adulta. O incremento nas estatísticas de sobrepeso e obesidade se relaciona ao consumo alimentar, 
caracterizado por grande aumento de consumo de alimentos industrializados, ricos em gordura, açúcar 
e sal, e pobres em micronutrientes e fibras. Esta por sua vez, também impacta no consumo de sódio, 
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que no Brasil, é duas vezes maior do que o recomendado (IBGE, 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2016).

Diabetes mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiper-
glicemia, resultante de defeitos na ação e secreção da insulina, ou ambos. Estima-se que no Brasil a 
prevalência de diabetes seja de 15% da população adulta. Os números de indivíduos diabéticos têm 
crescido no mundo em virtude do envelhecimento da população, maior urbanização e da prevalência 
crescente de obesidade. A alimentação é considerada fortemente associada ao desenvolvimento do 
diabetes, e o estilo de vida atual caracterizado por um consumo alimentar rico em alimentos industriali-
zados, pobre em nutrientes essenciais e rico em calorias vazias, levando muitas vezes, em um grande 
incremento no peso corporal que impacta em maior risco de desenvolvimento de diabetes mellitus, de 
modo particular em quadros com menor tolerância à glicose (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABE-
TES, 2014).

Feridas são lesões com solução de continuidade, onde não ocorre reparação da integridade 
anatômica e funcional no período de três meses. As úlceras crônicas de membros inferiores são uma 
condição que geram altos custos para a saúde pública, uma vez que apresentam tratamentos prolon-
gados e pouco eficientes quando não articulados entre os níveis de atenção à saúde e as especiali-
dades envolvidas. O diabetes mellitus é uma condição que aumenta o risco de desenvolvimento de 
úlceras crônicas e essa alteração metabólica pode ser secundária a obesidade, desenvolvida pela 
adoção de hábitos alimentares inadequados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

A alimentação adequada é uma ferramenta importante na cicatrização e reparação de feridas 
crônicas, uma vez que, influencia na disponibilidade de nutrientes, principalmente proteínas, vitamina 
C, vitamina A, ferro, zinco (L. KATHLEEN MAHAN; SYLVIA ESCOTT-STUMP, 2010). 

O cuidado nutricional é, portanto, de grande importância para a prevenção e tratamento de 
doenças que acometem a população e acarretam perda de qualidade de vida e aumento dos custos 
de cuidado em saúde. Uma alimentação adequada melhora o controle de pressão arterial e diabetes 
mellitus, garantindo maior eficácia do tratamento clínico do paciente. As feridas crônicas também são 
beneficiadas pela ingestão de alimentos nutritivos, visto que, garantem melhora no processo de res-
tauração cutâneo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estado nutricional de um doente com ferida deverá ser sempre avaliado, bem como as suas 
condições socioeconômicas e familiares, pois depende destes fatores o sucesso da cicatrização. A 
avaliação do estado nutricional faz parte do exame clínico individual, sendo indispensável na elabora-
ção de uma estratégia terapêutica.

Discentes e a professora extensionista trabalham buscando desenvolver junto aos pacientes, 
orientações para promoção e prevenção da saúde, ampliando assim, a visão dos alunos em como 
proceder enquanto profissionais da área de saúde. Aos pacientes, as orientações visam promover a 
prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis, melhorando assim, a qualidade de 
vida dos mesmos.  
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INTRODUÇÃO

O histórico das universidades brasileiras está vinculado à luta permanente no campo político-e-
ducacional por um espaço acadêmico voltado para teorias e práticas transformadoras da Sociedade 
e do Estado (FORPROEX, 2006). O primeiro grande marco desta luta foi a inclusão do princípio da 
indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão nas universidades no artigo 207 da Constituição Fe-
deral de 1988 (BRASIL, 1988). Este princípio evidencia que o processo de aprendizagem acadêmica 
não deve se restringir apenas aos aspectos técnicos e formais, mas também de observações próprias 
e atitudes reflexivas e questionadoras, decorrentes do diálogo e da interação com a realidade, tendo 
como objetivo principal a formação da conscientização crítica do acadêmico (FORPROEX, 2006).

Nesse sentido, a década de 90 foi marcada pela normalização do ensino superior por meio da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996), consolidando a construção da 
política de Extensão Universitária nas universidades brasileiras ao incluir as atividades denominadas 
complementares nos projetos pedagógicos de curso, abrindo assim, possibilidades no currículo para 
ações extensionistas. A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade, é 
um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transfor-
madora entre Universidade e outros setores da sociedade (FORPROEX, 2012).

Na relação Extensão e Ensino, a diretriz de indissociabilidade aponta o acadêmico como um 
participante ativo na sua formação técnica e cidadã, emergindo um novo conceito de sala de aula, que 
não mais se limita ao espaço físico tradicional de ensino-aprendizagem e, sim, a todos os espaços 
dentro e fora da Universidade, em que se apreende e se (re)constrói o processo histórico-social em 
suas múltiplas determinações e facetas. Na relação entre Extensão e Pesquisa, abrem-se múltiplas 
possibilidades de articulação entre a Universidade e a sociedade, através da produção de conheci-
mento científico com metodologias participativas dos atores sociais, com a busca de saberes e práti-
cas ainda não sistematizadas e a aproximação aos valores e princípios que orientam as comunidades 
(FORPROEX, 2012).

Atividades extensionistas possibilitam ao acadêmico vivenciar experiências significativas que 
deem as mesmas condições de refletir sobre as grandes questões da atualidade e, a partir da experi-
ência e dos conhecimentos produzidos e acumulados, construir uma formação compromissada com a 
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realidade da população em estudo (FORPROEX, 2006).
As dificuldades práticas e conceituais da compreensão e implementação da extensão universi-

tária deve-se em grande parte às suas questões políticas-sociais complexas e por exigir uma postura 
intelectual aberta à inter e à transdisciplinaridade valorizando o diálogo e a alteridade (DE PAULA, 
2013). Neste sentido, a extensão universitária convoca a universidade a produzir e a construir o conhe-
cimento no seu papel de transformação social.

Atualmente, o terceiro Plano Nacional de Educação, vigente entre 2014 e 2024 (BRASIL, 2014) 
ratifica a importância da universalização da Extensão, mantendo os 10% de obrigatoriedade curricular 
e orientando sua integralização em programas e projetos em áreas de pertinência social.

Segundo Ianamoto (2000), projetos de extensão interdisciplinares possibilitam ainda uma maior 
absorção do conhecimento e o estabelecimento de uma ligação com a realidade, ao identificar lacunas 
na área do conhecimento e as reais necessidades da sociedade, fazendo valer um novo investimento 
acadêmico.

Na área da saúde, estudos revelam a importância de atividades extensionistas na formação do 
profissional, através da produção de conhecimentos novos por parte dos acadêmicos, da potencializa-
ção das ações de pesquisa, da divulgação científica e na formação técnica destes profissionais tendo 
como objetivo principal o cuidado integral à saúde da população (MEDEIROS et al., 2013; SILVA; RI-
BEIRO; SILVA JÚNIOR, 2013).

Nesse sentido, tendo como objetivo principal a importância das atividades de extensão na for-
mação do acadêmico, o curso de Fisioterapia do Núcleo da Saúde da Univale, pautado na Política de 
Extensão desta universidade, ao longo de sua trajetória, possui em seu currículo ações extensionistas 
e projetos de extensão essenciais para o processo de formação acadêmica e cidadã. O curso de Fi-
sioterapia possui atualmente quatro projetos de extensão interdisciplinares: Polo Integrado de Atendi-
mento Odontológico ao Paciente Especial (PAOPE) Itinerante, Ambulatório de Lesões Dermatológicas, 
Anjos da Alegria e Centro Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia (CAIGE). Com o 
intuito de destacar a importância da interdisciplinaridade nos projetos do curso, serão apresentados os 
três últimos projetos citados anteriormente. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Fisioterapia, a formação do Fisio-
terapeuta tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para atuar multiprofis-
sionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema produtividade na promoção 
da saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética (BRASIL, 2002). Nesse sentido a 
inserção em projetos interdisciplinares potencializa o diálogo entre as disciplinas vivenciadas ao longo 
do curso.

PROJETOS DE EXTENSÃO

1 PAOPE  ITINERANTE

O Programa PAOPE existe desde 1995 na Univale, inserido como Programa de Ação Social da 
Política de Extensão da Universidade, obedecendo ao princípio da universalidade do atendimento. A 
proposta da implementação do PAOPE, que se deu através do curso de Odontologia, veio ao encontro 
das necessidades de um público-alvo existente composto por indivíduos com deficiências, que não 
tinham acesso ao atendimento odontológico integrado e de qualidade, que fosse oferecido de forma 
inteiramente gratuita pelas clínicas odontológicas de Governador Valadares e região circunvizinha. 
Neste contexto, havia uma lacuna no atendimento ao indivíduo com deficiência, cujas famílias e/ou 
responsável procuravam atendimentos odontológicos sob anestesia geral, onde as necessidades psi-
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cológicas e sociais eram desconsideradas, centralizando o atendimento ao indivíduo apenas na área 
odontológica. É formado por uma equipe interdisciplinar composta por profissionais da Fisioterapeuta, 
Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, além de docentes e discentes dos cursos de Enfermagem, 
Nutrição, Farmácia, Psicologia e Odontologia.

Visando expandir sua abrangência e atingir a demanda da comunidade, no ano de 2013, o 
PAOPE ampliou sua assistência ao público que não apresenta condições de se deslocar até o servi-
ço, criando assim o Projeto de Atenção Odontológica Domiciliar, que posteriormente foi denominado 
PAOPE Itinerante. Mantendo o princípio da interdisciplinaridade no atendimento, o projeto possui a par-
ticipação de profissionais e acadêmicos nas áreas de Odontologia, Psicologia, Enfermagem, Nutrição, 
Farmácia, Fisioterapia e Serviço social, tendo como público-alvo pessoas acamadas ou domiciliadas.

Desde a sua criação, o PAOPE Itinerante já percorreu três bairros de Governador Valadares, 
selecionados do entorno da Univale. Após a seleção da região, é realizado um contato com o profissio-
nal da enfermagem da unidade de saúde do bairro para levantamento da demanda de indivíduos aca-
mados/domiciliados. Em seguida, é realizada uma triagem dos indivíduos que atendem aos critérios 
de inclusão de atendimento odontológico domiciliar. A maioria do público dos atendimentos realizados 
é constituído de idosos (semi-dependentes e dependentes em suas atividades diárias) que se encon-
tram restritos ao leito ou impossibilitados de se deslocarem de seus bairros até a Universidade.

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), a atenção domiciliar teria o potencial de 
ampliar o acesso das pessoas aos serviços, destacando os idosos com incapacidades; humanizar o 
cuidado e fortalecer o vínculo das equipes de saúde com a população. Além disso, poderia também 
diminuir as complicações clínicas decorrentes da multimorbidade.  

Assim, o principal objetivo da Fisioterapia juntamente com a equipe, ao realizar o atendimen-
to domiciliar no PAOPE Itinerante, é promover a restauração da saúde, bem como a adaptação das 
funções do indivíduo, a fim de favorecer o restabelecimento de sua independência funcional, contem-
plando a necessidades de saúde dos indivíduos através de uma assistência mais humanizada e com 
inserção da família no processo de cuidado.

Os projetos de extensão em geral, diferenciam e acrescentam muito à formação acadêmica, 
uma vez que favorecem em seus participantes, o desenvolvimento de competências como o cuidado 
em saúde, o trabalho em equipe e a comunicação, ressaltando a importância e desafios da integra-
ção territorial através da vivência da realidade das comunidades. Os acadêmicos realizam ações de 
consulta, intervenção fisioterapêutica e orientações à pacientes acamados e domiciliados. São sele-
cionados 4 acadêmicos anualmente. Tal realidade pode ser observada nas falas abaixo de dois alunos 
extensionistas da Fisioterapia participantes do projeto.

“[...] participar do PAOPE Itinerante foi uma experiência incrível que vivi na faculdade, onde pude 
vivenciar situações desafiadoras que me fizeram mais forte para prosseguir e levar a cada paciente 
o melhor que poderia fazer dentro da sua realidade. O atendimento domiciliar faz com que tenhamos 
uma visão mais ampla, pois nos remete a explorar nossa criatividade pela falta dos recursos que temos 
nas clínicas por exemplo. Sem dúvidas foi um diferencial na minha formação”. – Acadêmico 1.

“[...] o projeto tem como diferencial a abordagem multidisciplinar do paciente pelos diversos 
profissionais participantes, sendo possível compreender o paciente como um todo. O atendimento 
domiciliar possibilita uma análise de todos os elementos referentes ao paciente e seu meio, sendo 
fundamental para que a conduta seja elaborada a fim de atender as necessidades específicas de cada 
indivíduo. Os ganhos pela participação no projeto foram imensuráveis para mim, a nível pessoal e 
profissional, a prática fisioterapêutica vinculada a outros profissionais e o paciente no seu meio, geram 
uma percepção mais ampliada e realista ao aluno”. - Acadêmico 2.
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Nesse contexto, o projeto de extensão PAOPE Itinerante, além de permitir ao estudante uma 
expansão de sua percepção sobre as potencialidades da Fisioterapia valorizando sua participação não 
só na promoção da saúde, na prevenção de doenças e na restauração da independência, ainda que 
parcial do paciente assistido se destaca pela atuação interdisciplinar, uma vez que todos os pacientes 
participantes do projeto são avaliados, discutidos e tratados por toda a equipe multiprofissional envolvi-
da no projeto,  contribuindo de forma indispensável para a formação de um profissional de fisioterapia 
habilitado para o trabalho em equipe, respondendo às necessidades de atenção integral à saúde da 
população. 

As vivências neste projeto vão além das ações desenvolvidas na assistência terapêutica, ao 
permitir uma discussão interdisciplinar dos conteúdos abordados nas disciplinas curriculares.

2 AMBULATÓRIO DE LESÕES DERMATOLÓGICAS

O Ambulatório de Lesões Dermatológicas da Univale tem como finalidade oferecer atendimento 
preventivo e curativo às pessoas com lesões. Presta atendimento ambulatorial multiprofissional re-
alizando acompanhamento biopsicossocial focando os aspectos importantes para cura/cicatrização, 
reabilitação e conscientização visando evitar recidivas. Para tanto envolve familiares e cuidadores no 
processo terapêutico.

As Úlceras Venosas Crônicas (UVCs) são atualmente a maior demanda do ambulatório. Além 
de restringir as atividades de vida diária e lazer, para muitos pacientes, a doença venosa significa dor, 
perda de mobilidade funcional e piora da qualidade de vida (LIMA; SANTIAGO; MOURA, 2002). 

Em visão da complexidade de fatores envolvidos no tratamento das úlceras venosas, as pes-
soas com esta patologia são atendidas no ambulatório atualmente por uma equipe de docentes, dis-
centes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, e pelo profissional médico. Em alguns 
momentos, conta com atendimento dos cursos de Psicologia, Farmácia e Letras. A Fisioterapia tem 
como objetivo principal nos processos ulcerativos, reduzir o período de cicatrização possibilitando aos 
indivíduos o retorno mais rápido às suas atividades sociais e de vida diária, proporcionando melhora na 
qualidade de vida (MARQUES; MOREIRA; ALMEIDA, 2003). Segundo Figueiredo (2003), a cinesio-
terapia melhora a mobilidade da articulação tíbio-társica e auxilia a bomba muscular na diminuição da 
anquilose e das atrofias musculares consequentes dos agravos da insuficiência venosa. Possui ainda 
a vantagem de não ter contraindicações, além de ser um recurso de baixo custo.

Nesse contexto, o curso de Fisioterapia está inserido no ambulatório de lesões desde 2007, por 
meio de projeto de extensão. O enfoque do tratamento fisioterapêutico no ambulatório é a cinesiote-
rapia envolvendo também indicação de órteses, dispositivos de auxílio à marcha e modificações de 
calçados. O acadêmico pode participar do projeto a partir do 5º período do curso, o que permite uma 
inserção precoce na prática, vivenciando avaliação, formulação de diagnóstico, responsabilidade com 
o tratamento além de adquirir competência para uma intervenção multidisciplinar. Diversos produtos 
acadêmicos são produzidos, tendo como apoio as disciplinas específicas como Metodologia de Pes-
quisa, Técnicas de Pesquisa em Fisioterapia, Saúde Coletiva, Epidemiologia, Bioestatística e Fisio-
terapia Preventiva. Esses produtos são apresentados no formato de trabalho de conclusão de curso; 
apresentação de banner em eventos acadêmicos; confecção de cartilhas; produção de matérias para 
TV Univale, o que fortalece a formação científica do aluno e da indissociabilidade ensino-pesquisa-ex-
tensão. Segue abaixo dois dos diversos produtos acadêmicos gerados.

Para além do conhecimento técnico-científico, este projeto contribui para formação de um pro-
fissional ético, crítico e reflexivo, com rigor científico e que saiba trabalhar em equipe.
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3 ANJOS DA ALEGRIA

A proposta de levar um palhaço para dentro do hospital surgiu nos anos 90, com o trabalho 
dos Doutores da Alegria. No final da década, o Estatuto da Criança e do Adolescente já avançava e 
garantia direitos como a presença de um acompanhante junto às crianças hospitalizadas. Na mesma 
época, o Programa Nacional de Humanização trazia novas diretrizes para os hospitais e reconhecia 
os benefícios da intervenção do palhaço. Em paralelo, pesquisas comprovavam que a presença contí-
nua do palhaço trazia melhoras ao tratamento médico, entre outras vantagens o que foi recentemente 
consolidado no Brasil com a publicação pelo grupo doutores da alegria em 2008 (BRANDÃO, 2008). 
O hospital municipal de Governador Valadares é hospital de referência em atenção terciária no serviço 
público do município, sendo também, um cenário de prática acadêmica e ambiente de ensino-aprendi-
zagem para os acadêmicos da Univale. 

Neste cenário foi criado em julho de 2016 o projeto de extensão universitária “Anjos da Alegria” 
com a participação de acadêmicos e docentes dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e 
Pedagogia.  A implantação do projeto Anjos da Alegria vai ao encontro das políticas públicas de saúde 
e educação visando contribuir para a humanização e melhoria da qualidade da assistência prestada 
e também contribuir para melhoria na formação dos profissionais da área da saúde e educação da 
Univale. Tem como objetivos aumentar a qualidade do cuidado interdisciplinar da saúde dando ênfase 
particular às necessidades psicossociais de pacientes e seus familiares; melhorar a relação das pesso-
as internadas com o próprio tratamento; melhorar a relação do profissional de saúde com a equipe de 
trabalho, com as pessoas internadas e com famílias/acompanhantes e, por fim, melhorar a qualidade 
da assistência prestada aos usuários.

Como proposta de trabalho, são realizados encontros de formação e capacitação na arte de 
ser um palhaço de hospital. Historicamente banido de valores ocidentais e do conceito de saúde, o 
riso persiste, ao longo dos tempos, por intermédio da figura do palhaço (MASETTI, 2015). Trabalhar a 
formação do palhaço envolve exposição, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Não se trata 
de uma formação que busca exclusivamente o cômico, antes de tudo é pesquisa sobre si mesmo. É 
um momento de expor seu lado escondido e pouco aceito (MASETTI, 2015). Abaixo alguns registros 
destes importantes momentos.

Associado e como parte do processo de formação, os acadêmicos vivenciam no contexto hos-
pitalar e no contato com as pessoas, suas angústias e sofrimentos, buscando o sorriso. 

As atividades acontecem na ala da pediatria e nas enfermarias, com uma grande aceitação por 

Figura 1: Produção de materiais para Educação em Saúde. 
Fonte: Arquivo do Curso de Fisioterapia.
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Figura 3: Projeto Anjos da Alegria.
Fonte: Arquivo do Curso de Fisioterapia.

parte da equipe de saúde, pacientes e familiares, como pode ser observado por meio de trechos de 
relatos abaixo. 

“[...] está muito bom, a equipe está muito satisfeita e tivemos relato de que os pacientes ado-
raram...estão perguntando que dia os palhaços voltam...[...]”. – Enfermeiro coordenador da pediatria.

“[...] depois que vocês saíram, o paciente não parava de cantar o tempo todo. Foi a primeira vez 
que fez isso após quase 15 dias de internação...ele ficou muito feliz”. – Estagiária do hospital.

“[...] para mim o mais valioso desta jornada foi me ver como um “anjo da alegria”, um ser huma-
no compreendendo a vida como um movimento [...] é essa experiência que se fez destaque em minha 
vida acadêmica. Não adianta ser um bom profissional, se não sou um bom ser humano”. – Acadêmica 
participante do projeto de extensão.

O riso é onipresente nos meios de comunicação e possui comprovadas virtudes terapêuticas 
e o projeto “Anjos da Alegria” caminha nesta direção. Trabalha a formação interdisciplinar, humanista, 
inserida no contexto da realidade local, vivenciando a saúde com um novo olhar contribuindo para a 
promoção da cultura e da saúde e inspirando novas políticas públicas.

Figura 2: Vivências sobre a arte de ser um palhaço hospitalar. 
Fonte: Arquivo do Curso de Fisioterapia.
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4 CAIGE - Centro de atendimento interdisciplinar ao idoso Univale

O aumento significativo da população idosa é um assunto universal e que traz consigo inúmeras 
consequências e demandas. Dados produzidos pelo censo IBGE de (2010), revelam que 11,8% da 
população total do país é idosa, a expectativa de vida para a população aumentou para 74 anos, sendo 
77,7 anos para a mulher e 70,6 para o homem. Ainda segundo dados do IBGE (2010), o Brasil vem 
apresentando um padrão demográfico caracterizado pelo envelhecimento populacional onde o contin-
gente de indivíduos com 60 anos ou mais de idade passou de 14,2 milhões em 2000 para 19,6 milhões 
em 2010, devendo atingir 41,5 milhões em 2030. Espera-se para os próximos 10 anos um incremento 
anual médio de mais de 1 milhão de idosos.

Para Governador Valadares, tal realidade não se diferencia. Dados atuais do IBGE mostram que 
significativa parcela da população total da cidade é constituída por idosos. De acordo com o Instituto, 
tem-se 30.882 pessoas com 60 anos ou mais na região, correspondendo a 11,71% da população total.

Frente a essa demanda, o curso de Fisioterapia criou o programa CAIGE em agosto de 2017. 
Este programa representa um espaço de assistência interdisciplinar à pessoa idosa envolvendo todas 
as dimensões que interferem na conquista de um envelhecimento saudável, diminuindo a ocorrência 
de problemas graves que podem comprometer a qualidade de vida da pessoa idosa. É também um 
espaço voltado para o atendimento, estudo e pesquisa do envelhecimento humano, onde cada um dos 
07 cursos atualmente envolvidos (Fisioterapia, Enfermagem, Agronegócios, Educação Física, Peda-
gogia, Arquitetura e Urbanismo e Publicidade e Propaganda) desenvolvem atividades com planos de 
ação específicos. Os atendimentos dispensados ao idoso são baseados em uma abordagem global do 
envelhecimento contemplando as dimensões: social, clínica, mental e funcional, de modo a contribuir 
na identificação das suas necessidades, possibilitando novas estratégias de cuidado.

O CAIGE vai ao encontro à proposta de consolidação e ampliação das atividades de extensão 
e ação comunitária, proporcionando à comunidade assistida, atendimentos de qualidade, garantindo 
a integralidade da assistência à saúde do idoso. Já como produto do primeiro semestre de atuação na 
Instituição, foi realizado o I Simpósio Interdisciplinar de Envelhecimento, assim como trabalhos acadê-
micos apresentados no XV Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, com matérias em veículos de 
comunicação; criação de mídia digital e logomarca, maquetes interativas para prevenção de quedas e 
produção de cartilhas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Repensando sobre a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, percebe-se que o pro-

Figura 4: Projeto prevenção de quedas – maquetes 
interativas. 

Fonte: Arquivo do Curso de Fisioterapia.

Figura 5: Horta terapêutica.
 Fonte: Arquivo do Curso de Fisioterapia.
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cesso de desenvolvimento do discente deve ser em função de competências, tendo a intenção de dar 
sentido social ao que se aprende, estabelecendo uma intrínseca relação do saber escolar formal com 
as questões sociais.

No curso de Fisioterapia da Univale essa integração sociedade e ensino, foram demonstrados 
através dos Projetos de Extensão: PAOPE Itinerante, Ambulatório de Lesões Dermatológicas, Anjos 
da Alegria e CAIGE. 

Muito além de conhecimentos específicos, estes projetos proporcionam ao discente a capacida-
de de ampliar suas habilidades técnicas, científicas e multidisciplinares e também produz uma reflexão 
em suas atitudes. Tornando-o um ator participativo podendo transformar a realidade onde está inserido 
por meio de ações interdisciplinares.

Apresentar os projetos de extensão do curso de Fisioterapia da Univale é uma oportunidade de 
reflexão das nossas práticas interdisciplinares, visto que estes projetos são fluidos e estão em cons-
tante movimento, pensando em uma melhor integração e inserção na comunidade. É imprescindível 
registrar os componentes de diálogos existentes e possíveis nesta (re)contextualização de saberes e 
fazeres no processo de ensino/aprendizagem e na construção do profissional fisioterapeuta com com-
petência para atender às necessidades atuais da população e do mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS 

BRANDÃO, D. Avaliação do resultado do trabalho dos Doutores da Alegria em hospitais. (relató-
rio técnico), São Paulo, 2008. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Distrito Fede-
ral: Senado, 1988.

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, 1996.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Institui Diretrizes Curricula-
res Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia.  Resolução nº 4, de 19 de fevereiro de 2002.

BRASIL. Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá ou-
tras providências, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS no 2.029, de 24 de agosto de 2011. Institui a Atenção 
Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, 2011.

DE PAULA, J. A extensão Universitária: história, conceito e propostas. Interfaces - Revista de Exten-
são, v.1, n.1, p.05-23, 2013.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
BRASILEIRAS. Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e a flexibilização curricular: uma 
visão da extensão. Brasília: MEC/SESU, 2006.

FIGUEIREDO, M. Úlceras varicosas. In: PITTA, G.; CASTRO, A.; BURIHAN, E. Angiologia e cirurgia 
vascular: guia ilustrado. Maceió: UNCISAL/ECMAL & LAVA, 2003.



Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da Univale

45

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR PÚBLICAS BRASILEIRAS. Política Nacional de Extensão Universitária, Manaus, 2012.

IAMAMOTO, M. V. Reforma do Ensino Superior e Serviço Social. Revista da Associação Brasileira 
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). Brasília: Valci, 2000.

IBGE: Censo Demográfico, 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/.LIMA, R. C. M.; SAN-
TIAGO, L.; MOURA, R. M. F. et al. Efeitos do fortalecimento muscular da panturrilha na hemodinâmica 
venosa e na qualidade de vida em um portador de insuficiência venosa crônica. Jornal Vascular Bra-
sileiro, v.1, n.3, 2002.

MARQUES, C.; MOREIRA, D.; ALMEIDA, P. Atuação fisioterapêutica no tratamento de úlceras plan-
tares em portadores de hanseníase: uma revisão bibliográfica. Hansenologia internacionalis, v.28, 
n.2, 2003.

MASETTI, M. Ética da alegria no contexto hospitalar. 2ed. Rio de Janeiro: Letra e Imagem, 2015.

MEDEIROS, A. et al. A extensão universitária enquanto espaço de vivências e diálogos intergeracio-
nais. Revista Extendere, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, v.2, n.1, p.123-134, 2013.

SILVA, A.; RIBEIRO, C.; SILVA JÚNIOR, A. Thinking of university extension as a health education field: 
an experience at the Fluminense Federal University, Brazil. Interface, Botucatu, v.17, n.45, p.371-384, 
2013.



Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da Univale

46

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
SOBRE O ESTÁGIO CURRICULAR 

EM ODONTOLOGIA NOS 
CENÁRIOS DO SUS: A 

interdisciplinaridade como 
possibilidade de ensino/serviço/

comunidade
Ayla Norma Ferreira Matos1

Elaine Toledo Pitanga2

Suely Maria Rodrigues3

INTRODUÇÃO 

A partir da Constituição Federal de 1988 e da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
1990, as formas de entender e organizar o cuidado em saúde vem sofrendo modificações. Na atu-
alidade, sabe-se que a saúde é resultado de múltiplos fatores sociais, econômicos e ambientais e 
não apenas biológicos. Este cenário, segundo Kleba et al. (2012) vem trazendo desafios à gestão 
e à implementação do cuidado, bem como ao processo de formação de profissionais, com vistas 
à atuação adequada e coerente com os princípios e diretrizes do SUS.

O Ministério da Saúde e da Educação criaram alguns instrumentos políticos visando induzir 
estas mudanças, destacando a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 
desenvolvida a partir do ano de 2004 e reformulada em 2007.  Ela objetiva aproximar as ações dos 
serviços públicos de saúde com as instituições formadoras, visando promover mudanças na for-
mação em saúde e provocar alterações nas práticas dominantes dos sistemas de saúde, através 
da problematização de suas próprias práticas, trabalho em equipe e nas necessidades da popula-
ção, para que os usuários do sistema público sejam contemplados (BRASIL, 2007). E também, as 
Diretrizes Nacionais Curriculares (DCNs), para o curso de Odontologia, instituídas em 2002 (BRA-
SIL, 2002), que sinalizaram a importância das Instituições de Ensino Superior (IES) diversificarem 
os cenários do ensino-aprendizagem, pois se constituem em locais privilegiados de interseção do 
mundo do trabalho com o mundo de ensino. 

Embora várias conquistas vêm sendo alcançadas, visando uma formação em saúde dire-
cionada para a atuação no SUS, ainda em 2014, evidenciou-se que o desafio de rever a formação 
profissional ainda está na pauta das discussões

[...] adequar a formação em saúde às necessidades do SUS, à produção de práticas mais 
cuidadoras e à integralidade nas redes de atenção, respeitando os princípios fundamentais 
dos modelos de atenção à saúde preconizados para o SUS, e realizar reformas curriculares 

1 Mestre; Odontologia; ayla.matos@univale.br. 
2 Doutora, Odontologia; elainepitanga@datapoint.inf.br 
3 Doutora, Odontologia; suely.rodrigues@univale.br 
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nos cursos de saúde em todo o país (DOMINGUEZ, 2014, p.33). 

Segundo Fadel et al. (2013), essa crescente preocupação na formação de profissionais 
da saúde é que os mesmos sejam aptos a contribuírem com a sociedade, não somente em seu 
próprio campo profissional, como também no contexto político e social, de forma que se mescle a 
técnica às relações humanas. Busca-se, assim, promover a ruptura do modelo tradicional de ensi-
no e, tornar o relacionamento entre acadêmico, universidade e sociedade mais produtivo. 

Para Fortes et al. (2014) é necessário que a IES possa ter projetos visando a formação de 
profissionais mais ativos, críticos, reflexivos, humanizados e transformadores da realidade, com 
a capacidade de trabalhar em equipe, relacionar-se melhor com o usuário dos serviços de saúde, 
compreendendo seu processo de adoecimento, inter¬vindo de modo ético, consciente e voltado 
para a produção do cuidado, tendo em vista a integralidade das ações, dos serviços e das políticas 
de saúde. Objetiva-se assim sair do modelo centrado no diagnóstico de doenças, no tratamento e 
recuperação, para o de promoção de saúde, com vistas à atenção integral dos sujeitos, famílias e 
comunidade, a partir de estratégias de prevenção e no cuidado das pessoas. 

Nessa perspectiva, Bollela; Germani; Amaral (2014) indicaram a inserção precoce do estu-
dante na comunidade, visando sua atuação no sistema de saúde vigente, para que possa aprender 
onde trabalhará no futuro, assumindo desde já compromissos e responsabilidades com situações 
concretas. O que é reforçado por Feuerwerker (2003), ao afirmar que a diversificação de cenários 
é importante para que o estudante tenha oportunidade de aprender e trabalhar em todos os espa-
ços onde aconteça a atenção à saúde. O que vai ao encontro do parágrafo cinco das DCNs, que 
indica a necessidade dos discentes vivenciarem o sistema de saúde vigente (BRASIL, 2002).

No que se refere à diversificação de cenários de práticas, Bollela et al.  (2014) destacaram 
o estímulo à ampliação das atividades educacionais na Atenção Básica à Saúde (ABS), especial-
mente na Estratégia Saúde da Família (ESF). Aliado a este fato, para alguns autores, tais como 
Colliselli et al. (2009) e Cavalcanti et al. (2008) o Estágio Curricular Supervi¬sionado (ECS) está 
entre as atividades consideradas promotoras da integração ensino/serviço/comunidade por favo-
recer a articulação das instituições formadoras e os serviços de saúde, em espaços pedagógicos 
para além da sala de aula e, também, onde o estudante interage e vivencia a produção do cuidado 
ao usuário. 

Considerando que os diálogos entre a Universidade e os Serviços vêm de longa data, em 
2002, o Curso de Odontologia apresentou e discutiu junto com a Secretaria Municipal de Saúde 
de Governador Valadares uma proposta para atuação nos cenários de práticas do SUS. Iniciou-se 
dessa forma, um processo de ampliar a formação interdisciplinar, de estimular e desenvolver o 
protagonismo e autonomia discente, na realidade cotidiana do trabalho em saúde. Segundo Sche-
rer et al. (2013), a interdisciplinaridade é um caminho para integrar conhecimentos e ação, bem 
como para qualificar o agir, e reforçado por Thiesen (2008), ao afirmar que as práticas interdisci-
plinares intensificam os diálogos, as trocas, a integração conceitual e metodológica nos diferentes 
campos do saber. 

O objetivo deste capítulo é descrever a experiência do Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório, nos cenários do SUS, de um Curso de odontologia e discutir interdisciplinaridade 
como possibilidade de integração ensino/serviço/comunidade.
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RELATO DA EXPERIÊNCIA 

1 TERRITÓRIO DAS PRÁTICAS DE ESTÁGIO

Trata-se de um relato de experiência proporcionada pelo Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório nos cenários do SUS, no território da Estratégia Saúde da Família (ESF), do curso de 
Odontologia da Univale, situada em Governador Valadares/MG, que acontece desde 2003. 

 Governador Valadares (GV) localiza-se na mesorregião do Vale do Rio Doce, abrangendo 
uma área física de 2.355,4 km2. Sua localização, do ponto de vista geoeconômico, é considerada 
estratégica devido a sua equidistância das cidades de: Belo Horizonte (311 km), Vitória (420 km), 
Rio de Janeiro (580 km), São Paulo (891 km) e Brasília (1.045 km).

 Possui uma população de 279.665 (2016) habitantes (DAB, 2017). É considerada a nona 
maior cidade do estado e o maior município dessa mesorregião, agrega 102 municípios e sete 
microrregiões, totalizando uma população de 1.620.993 habitantes. 

 Atualmente, apresenta cobertura de Atenção Básica de 79,83 %, considerando Estratégia 
Saúde da Família com cobertura de 76,00 %. Conta com 59 equipes Saúde da Família (ESF) cre-
denciadas e implantadas, e 34 Equipes de Saúde Bucal (ESB) na modalidade I e 8 na modalidade 
II, credenciadas e implantadas. Conta com a implantação de um Centro de Especialidades Odon-
tológicas tipo III (DAB, 2017).

2 HISTÓRICO DA INSERÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
OBRIGATÓRIO, NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

Em 2001, as primeiras Equipes de Saúde Bucal (ESB) foram inseridas no Programa Saú-
de da Família (PSF), no município de Governador Valadares. Em 2002, o Curso de Odontologia 
da Univale sintonizado com as discussões/orientações da Associação Brasileira de Odontologia 
(ABENO), que estimulavam os Cursos a implementarem as DCNs, apresentou e discutiu junto 
com a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares uma proposta para atuação nos 
cenários de práticas do Sistema Único de Saúde (SUS). Contando com a aprovação pelo Colegia-
do do Curso, a parceria foi prontamente aceita e iniciou-se o processo de integração ensino-servi-
ço, amparado por convênio entre as partes.

No ano de 2003, iniciaram-se as atividades do Estágio junto aos serviços de saúde nas 
Unidades de Saúde da Família (USF). Inicialmente, foi ofertado no 4º ano do curso, como Está-
gio Optativo, com carga horária de 100 horas, visando contemplar as práticas dos conteúdos da 
disciplina de Saúde Coletiva, ministradas ao longo do curso. O acadêmico poderia escolher entre 
quatro opções de Estágio: Programa Bebê-clinica, Programa de Odontogeriatria, Programa de 
Atendimento ao Paciente Especial (PAOPE) e o na Estratégia Saúde da Família.

 Em decorrência de decisão institucional, em 2002, houve alteração e os cursos de gradua-
ção passaram do regime anual para regime semestral. Com a reestruturação curricular, o referido 
Estágio tornou-se um componente curricular e obrigatório, e passou a ser ofertado no 8º período, 
último semestre letivo. Em virtude deste contexto, e com base no fato de que era a única atividade 
em que os estudantes tinham a oportunidade de vivenciarem atividades fora do âmbito da univer-
sidade, onde o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a ser cenário de ensino, não cabia mais 
ser optativo. Além disso, o curso atendia a uma indicação das DCNs e, também, reconheceu a 
necessidade de aproximar o ensino do mundo do trabalho. 

Durante 10 anos, o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório na Estratégia Saúde da 
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Família foi desenvolvido na modalidade de supervisão indireta. O Cirurgião-dentista da Equipe de 
Saúde Bucal (ESB) das USF era o supervisor direto e a professora coordenadora do Estágio na 
ESF, docente do Curso, fazia a supervisão indireta. Neste formato, a professora discutia a propos-
ta de trabalho com os mesmos, e quinzenalmente, se reunia com os estudantes na Universidade 
para ampliar as discussões sobre o que estava sendo vivenciado. Periodicamente, fazia visitas 
técnicas às USF, onde conversava e discutia com o Cirurgião-dentista as atividades do Estágio, 
fazendo o acompanhamento do processo de formação.

No final de 2013, após avaliação e pactuação com Coordenação Municipal de Saúde Bucal, 
o referido estágio passou a ser ofertado sob supervisão direta pelos docentes da Universidade. 
Decidiu-se que, a partir de 2014, cada professor faria a supervisão de um grupo de até seis estu-
dantes, em dois períodos semanais, se deslocando para as USF para realização das vivências. 
Formato que permanece até os dias atuais.

3 DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO DO ESTÁGIO

 O desenvolvimento do estágio se dá por meio de vivências nas unidades da ESF do muni-
cípio de Governador Valadares e também por meio de oficinas temáticas. 

As vivências acontecem em dois períodos por semana e em cada uma delas é trabalhado 
um tema específico, relacionado ao processo de trabalho da ESF e às necessidades das unidades 
contempladas com o estágio. O plano de atividades é apresentado, discutido e avaliado, a cada 
semestre letivo, com os Cirurgiões dentistas das ESFs que serão campo de estágio. Cada profes-
sor supervisiona um grupo de até seis (6) estudantes e compete a ele mediar e facilitar a apren-
dizagem, tornando-a mais significativa. Assim, as vivências realizadas nas Unidades da ESF se 
configuram como verdadeiras salas de aula vivas, onde se aproveita a realidade dos serviços para 
dar significância aos conceitos trabalhados em salas de aula, facilitando o processo de aprendi-
zagem. O planejamento e a orientação teórica que antecedem as vivências, é um momento muito 
rico de aprendizado, bem como os de avaliação, ao final de cada uma delas.

As oficinas temáticas são realizadas quinzenalmente na Universidade, e se configuram 
em momentos de encontro com todos os estagiários e professores/supervisores, possibilitando 
compartilhar as experiências vividas no campo, bem como, ampliar o embasamento conceitual e 
contextual que subsidiam a realização das vivências. Para isso, utilizam-se metodologias mais in-
terativas, tais como a dramatização, roda de conversa, análise crítica das ações realizadas, entre 
outras. 

Em relação à avaliação do processo ensino-aprendizagem do Estágio, foi utilizado inicial-
mente o diário de campo, como forma de registrar as atividades desenvolvidas durante o Estágio, 
bem como, as reflexões que as mesmas vêm proporcionando aos estudantes. No entanto, ao 
analisar o mesmo, percebeu-se que os alunos registravam muito pouco sobre o desenvolvimento 
das vivências e quase nenhuma reflexão, sobre a contribuição das mesmas para sua formação e 
apreensão do conhecimento, constatando-se assim a dificuldade em se avaliar tal prática. Faz-se 
necessário repensar as estratégias e instrumentos que possam favorecer o processo avaliativo do 
Estágio, nos cenários de práticas do SUS/USF.

Na busca por alternativas, adotou-se o portfólio, com o objetivo de ser um instrumento uti-
lizado para registrar as vivências, discutir com autores de textos de apoio e, fazer reflexões que 
expressem sua compreensão sobre a realidade vivida no cotidiano dos serviços de saúde, na ESF. 
Isso é reforçado por Cotta et al. (2012), pois segundo estes autores o portfólio é uma estratégia de 
ensino-aprendizagem e de avaliação da apropriação do conhecimento pelo educando. 
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4 A INTERDISCIPLINARIDADE COMO POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO EN-
SINO/SERVIÇO/COMUNIDADE 

A proposta do Estágio Curricular Supervisionado na ESF do curso de Odontologia visa 
garantir a inserção dos estudantes no âmbito político gerencial do SUS, de modo que, os futuros 
profissionais possam verificar a realidade social, econômica, cultural demográfica e urbana, se en-
volver com as práticas de planejamento, programação e coordenação, bem como contribuir para 
o fortalecimento das ações de promoção da saúde, nas USF.

Para atingir estes objetivos, a cada semestre letivo é elaborado um plano de trabalho, con-
tendo a proposta inicial das atividades a serem vivenciadas no Estágio, como forma de abrir o di-
álogo com os serviços de saúde. Visando atender também as demandas da USF, o referido plano 
é apresentado, discutido e pactuado com o Cirurgião Dentista, atuante no campo de Estágio. 

Neste contexto, o Estágio realizado nos serviços de saúde na APS/ USF é por si só um es-
paço interdisciplinar, pois faz uma ruptura com o ensino disciplinar, proporciona experiências onde 
os estudantes podem perceber como um conhecimento depende do saber de várias áreas distin-
tas. Assim, vivenciam as rotinas dentro da Unidade de Saúde e também, no território de abrangên-
cia, com exposições às situações concretas da realidade de saúde de nosso país e região. 

Considerando as ações e experiências vivenciadas no Estágio, apresentaremos e discutire-
mos algumas das vivências realizadas como forma de estimular os estudantes ao desenvolvimen-
to do senso crítico e ético e, sempre na perspectiva interdisciplinar.

Como atividade inicial neste campo de Estágio está o processo de conhecimento da rea-
lidade do território, onde por meio da estimativa rápida é realizado o diagnóstico situacional em 
saúde e, elabora-se um projeto de intervenção por meio da metodologia do Planejamento Estra-
tégico Situacional em Saúde (PES) simplificado (FARIA, et al., 2010). São vivências que tem por 
objetivo conhecer o território, as condições de vida e situação de saúde da comunidade assistida 
na Unidade de Saúde, por meio da coleta de dados secundários, de observação ativa e entrevista 
com informantes-chave. Permite reflexões sobre os determinantes sociais e como enfrentar as 
desigualdades sociais, a percepção sobre as necessidades de ações intersetoriais, com setores 
ligados à Saúde Coletiva e, a associação de conteúdos teóricos de Saúde Coletiva com a prática. 

Ao final destas vivências de conhecimento do território, elaboram e apresentam um projeto 
de intervenção para enfrentar um problema de saúde identificado na unidade de saúde, e com 
isso busca criar e efetivar uma ação que atenda a uma necessidade local apontada pelo ESB. 
No entanto, uma questão observada é que, embora haja a participação da ESB, o mesmo não 
é apresentado e discutido com a equipe da ESF e, nem tem continuidade com o próximo grupo 
de estudantes, com o início de um novo semestre letivo. Essa questão também foi percebida no 
estudo realizado por Silva Júnior, Pacheco e Carvalho (2015), onde relataram a experiência dos 
acadêmicos durante o Estágio do curso de Odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES).

Alguns dos projetos de intervenção desenvolvidos pelos estagiários nas USF são: pouca 
procura pelas gestantes para o atendimento pré-natal; doença Periodontal no adulto; ampliar a 
conscientização da população sobre a importância da prevenção em saúde bucal; falta de adesão 
das gestantes ao tratamento odontológico; pouca participação da comunidade  nas atividades da 
unidade; busca tardia pela atenção odontológica;  abordagem ao adolescente: participação pouco 
sistematizada nas ações de saúde, entre outros.

 Outra etapa do processo de trabalho vivenciado é o acolhimento proporcionado pela equi-
pe da ESF aos usuários da comunidade. Nesta vivência, os estagiários chegam à Unidade de 
Saúde antes de sua abertura, conversam com os usuários que aguardam pelo atendimento e se 
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posicionam estrategicamente na recepção da unidade de saúde para observarem como tal dispo-
sitivo acontece.

A discussão da agenda da ESB é outra atividade de natureza interdisciplinar vivenciada 
pelos estudantes. Este é um momento onde busca-se conhecer como a mesma foi elaborada, se 
a equipe da ESF contribuiu na sua elaboração, se é flexível e se tem por base dados epidemiológi-
cos em sua construção, uma vez que, a agenda deve ser pensada para atender as necessidades 
da comunidade adscrita e às situações agudas e crônicas, na perspectiva da integralidade da 
atenção.

As ações educativas são a base da ESF, é também das vivências realizadas. Praticamente, 
todas as atividades desenvolvidas têm por base a educação em saúde, considerando que um dos 
objetivos da atuação da equipe da ESF é o empoderamento dos usuários. E para isso, as ativida-
des educativas devem ser ancoradas na perspectiva dialógica e no compartilhamento de saberes, 
com relações mais horizontais entre educador e educando.  As ações coletivas são desenvolvidas 
com grupos já integrados à agenda da Unidade, tais como, grupo de homens, gestantes, saúde 
mental, idosos, hiperdia, tabagismo, obesidade, entre outros. Com isso, nos deparamos com outro 
desafio, a preparação dos estudantes para atuar com esta finalidade. Em especial, aos do curso 
de Odontologia, pois ao longo dos períodos do curso de graduação, as oportunidades são poucas 
para o exercício destas habilidades. Assim, além de resgatar os conteúdos teóricos de Saúde 
Coletiva I, ainda é necessário o contato com leitura, visando ter por base o conhecimento de abor-
dagens pedagógicas problematizadoras, no intuito de conseguir práticas mais transformadoras. 

Em virtude dessa constatação, e reconhecendo ser uma responsabilidade da Universidade, 
buscou-se uma parceria com o curso de Pedagogia da Universidade, que realizou uma oficina 
de capacitação com os professores/supervisores e estagiários sobre Letramento Funcional em 
Saúde (LFS). Foi uma iniciativa importante e necessária, pois serviu para compreender os pro-
cessos de aprendizagem dos sujeitos das ações de saúde, a partir de suas realidades e de suas 
respectivas formas de comunicação. Com isso, os profissionais e estagiários se apropriam deste 
conhecimento, visando maior êxito em suas práticas de saúde. 

Com a intenção de conhecer os demais locais de atenção à saúde bucal do sistema muni-
cipal de saúde, bem como para conhecer e entender o sistema de referência e conta referência, 
realiza-se também, uma visita técnica ao Centro de Especialidade Odontológicas (CEO) e ao 
Hospital Municipal de Governador Valadares. Em ambos os locais, os estagiários são recebidos 
pelos Cirurgiões-dentistas que atuam nos referidos setores, que explicam o funcionamento e orga-
nização do sistema de saúde e o fluxo atendimento. Em seguida, realiza-se uma visita guiada nos 
referidos ambientes e, ao final da atividade, ocorre um debate com a participação dos respectivos 
profissionais, onde é destacado a importância da integração entre os vários pontos de atenção à 
saúde bucal. Essa atividade proporciona aos estagiários o conhecimento da rede de serviços de 
saúde bucal, na perspectiva da integralidade da atenção. 

As Visitas Domiciliares (VD) são realizadas com Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e 
em outras oportunidades com profissionais de nível superior, integrantes da equipe da ESF e/ou 
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), conforme agendamento da Unidade. Caracteri-
zam-se como momentos bem diferenciados, onde o estudante tem oportunidade de estar com os 
usuários em seu domicílio e perceber como as condições de vida interferem no processo saúde/
doença. Além disso, sendo a VD uma atribuição comum a todos os profissionais da ESF (BRASIL, 
2012), a mesma possibilita aos estudantes uma reflexão sobre o papel do Cirurgião-dentista nesta 
atividade.

A elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS), por questões operacionais, no mo-
mento é uma discussão feita no formato de uma oficina, trabalhando com um caso fictício ou um 
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caso real de uma Unidade. Esta discussão favorece compreender o olhar de cada profissional e 
os vários saberes que emergem, buscando a atenção integral na singularidade de cada usuário. 

Outro aspecto a ser salientado no contexto da integração ensino-serviço-comunidade são 
as possibilidades de aprendizado para os docentes, as contribuições da Universidade para com o 
município, os profissionais de saúde pela convivência no processo de produção e transferência do 
conhecimento científico e ainda, harmonizar as dificuldades da realidade com a visão acadêmica 
dos problemas na APS.

O percurso que vem sendo percorrido tem mostrado que a postura investigativa favorece e 
amplia a busca e a produção do conhecimento, além de colocar os atores envolvidos mais recepti-
vos frente ao novo. Neste fazer contínuo, todos se transformam: discentes, docentes, profissionais 
da saúde, que por sua vez, buscam a transformação da comunidade assistida. 

O Estágio tornou-se uma oportunidade única e diferenciada para os estudantes, pois atuam 
em outras frentes de trabalho, que não o atendimento clínico. Assim, são vivências para estar junto 
no trabalho em equipe e interdisciplinar, da própria ESB, dela com a equipe da ESF e com o NASF, 
e sobretudo, para conhecer o papel e as atribuições destes profissionais. 

Pierantonio (2001) lembrou que a realidade da Universidade não é a dos serviços de saúde, 
mas Bulgarelli et al. (2008) vão além ao afirmaram que a experiência do estudante só se concretiza 
quando vivida e articulada com outros saberes. Assim, tornar o Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório na ESF foi um investimento acertado e necessário, pois além de cumprir a indicação 
das DCNs, vem proporcionando aos estudantes a oportunidade de conhecer e vivenciar um pro-
missor campo de trabalho para a área da Odontologia na atualidade (FAÉ et al., 2016). Mostra 
ainda que, a pactuação com os Serviços de Saúde vem ocorrendo de forma positiva, sempre com 
muita receptividade, afinal são quase 14 anos de trabalho conjunto e compartilhado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências com a operacionalização do Estágio nos cenários do SUS mostram con-
quistas que vêm contribuindo para uma melhor formação profissional dos estudantes.  A partir 
dos resultados evidenciados, percebe-se a importância da inserção precoce dos estudantes nos 
serviços públicos de saúde e, investiu-se na ampliação de novos horizontes de inserção dos mes-
mos nos cenários de práticas da Atenção Primária à Saúde (APS), criando outras atividades de 
Estágio, respectivamente, os Estágios Curriculares Supervisionados I e II, no primeiro e terceiro 
períodos do curso.

A vivência deste estágio possibilita ao estudante atuar em situações concretas, articulando 
o contexto e o conceito, onde a interdisciplinaridade torna-se uma possibilidade de integração en-
sino/serviço/comunidade. Assim, não há dúvida de que a vivência do estudante no cotidiano dos 
serviços de saúde favorece a formação de profissionais mais preparados para atuar no SUS. Em-
bora, a escolha por atuar no setor público, muitas vezes, só ocorre após sua ida para o mercado 
de trabalho, cabe à Universidade cuidar para que a apropriação do conhecimento articulado às 
práticas nos cenários do SUS, se dê ao longo do curso de graduação em Odontologia.

Analisando o percurso trilhado até o momento, fica nítida a necessidade de que a integra-
ção seja fruto de um processo de pactuação com o envolvimento institucional, onde as vivências 
nos cenários de prática do SUS sejam importantes para os Serviços de saúde, assim como é para 
a Universidade. Além disso, a Universidade pode fomentar a formação/capacitação pedagógica 
dos profissionais dos serviços que atuam na referida integração, pois reafirma o seu compromisso 
com a saúde da população brasileira e aprofunda os vínculos entre educação, saúde e sociedade.

Na busca permanente por uma maior aproximação entre o ensino-serviço- comunidade, a 
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Univale participa ativamente, não só da criação do Núcleo de Integração Ensino Serviço de Saúde 
(NIES), instituído pela Prefeitura Municipal de Saúde de Governador Valadares/MG, pela Portaria 
nº 5.280 de 07 de dezembro de 2015, mas também de sua operacionalização. O NIES tem por 
objetivo gerenciar toda a oferta de campo de estágio e residência médica dentro dos espaços 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em Governador Valadares e, por meio de Contratos Organi-
zativos de Ação Pública de Ensino Saúde (COAPES), propõe organizar e qualificar a integração 
ensino-serviço-comunidade. E também, a educação permanente em saúde no território, abrindo e 
coordenando o diálogo entre os atores sociais que estão nos espaços do sistema local de saúde. 
É uma iniciativa com vistas à construção da Rede-Escola. 

 Apesar de persistirem desafios na implementação do Estágio, a articulação entre os atores 
envolvidos favorece várias possibilidades para a produção de novos conhecimentos e para aqui-
sição de condutas interdisciplinares e interprofissionais, portanto, precisa e pode avançar mais. 
As pactuações que estão sendo construídas, por sinal com participação ativa de ambas as partes, 
serão decisivas para novos horizontes na integração ensino-serviço-comunidade em Governador 
Valadares e na Univale.
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PROJETO INTEGRAÇÃO 
UNIVALE/FILADÉLFIA: 

intervenções dos cursos de 
graduação no departamento de 

tênis infanto-juvenil
Dângelo Augusto Salomão1

Destter Álacks Antoniêtto2

Cleber Siman de Amorim3

Edson Sirino Campos Fi lho4

HISTÓRIA E CONCEPÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO INTEGRAÇÃO UNIVA-
LE-FILADÉLFIA

O projeto de extensão Integração Univale-Filadélfia surgiu num cenário de confluência de di-
versos fatores que, não apenas viabilizaram a elaboração do projeto, mas que também permitiram 
desdobramentos importantes na estrutura e funcionamento do curso de Educação Física.

No primeiro semestre de 2015, o curso de Educação Física iniciava as ações do projeto de ex-
tensão Escola de Esportes com a oferta de apenas uma modalidade – o futebol de campo. No escopo 
do projeto havia o objetivo de expandir a oferta de modalidades esportivas para iniciação de crianças e 
jovens residentes dos bairros localizados ao redor do Campus Antônio Rodrigues Coelho (Campus II) 
da Univale, totalizando 10 bairros.

A esse mesmo tempo, articulado à iniciativa do departamento de Gestão da Qualidade da Ins-
tituição, houve uma aproximação da Universidade com o departamento de Tênis de Campo da As-
sociação Recreativa Filadélfia, o que resultou na viabilização da proposta de parceria entre as duas 
instituições.  Em 25 de maio de 2015 foi celebrado o lançamento oficial do projeto de Integração Uni-
vale-Filadélfia na presença de discentes, atletas e pais, representantes do corpo docente de vários 
cursos de graduação, coordenadores de cursos, autoridades de ambas as instituições.

A principal ação do projeto Integração Univale-Filadélfia consistiu em trazer para a cidade de 
Governador Valadares, e patrocinar o Torneio Brasileiro Infanto-Juvenil Univale-Filadélfia de Tênis 
(Brasileirão G1), algo inédito para a região. O evento faz parte do calendário oficial da Confederação 
Brasileira de Tênis (CBT) e reúne atletas de todas as regiões do país. Todos os atletas são da cate-
goria infanto-juvenil, organizados em subcategorias definidas por faixas etárias (11 a 18 anos) e sexo 
(masculino e feminino).

Na primeira edição do G1 entre os dias 24 e 28 de junho de 2015, o torneio contou com a par-
ticipação de mais de 120 atletas de todo o Brasil. A Univale, através de seus cursos de graduação, 
empreendeu diversas ações no período precedente e durante o evento, causando grande impacto 
positivo na dinâmica da competição entre as comissões de atletas, técnicos, público associado e geral, 
projetando o nome da Instituição até mesmo fora do País.

1 Especialista; Curso de Educação Física; dangelo.salomao@univale.br.
2 Mestre; Curso de Educação Física; destter.antonietto@univale.br. 
3 Especialista; Curso de Educação Física; cleber.amorim@univale.br. 
4 Especialista; Curso de Educação Física; edson.filho@univale.br. 
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Figura 1: Adolescente disputa a final da categoria 11 anos no primeiro torneio G1.
Fonte: Assessoria de Comunicação Organizacional da Univale.

Os resultados alcançados com a realização daquele primeiro grande evento fortaleceram as 
atividades extensionistas no âmbito do curso de Educação Física, e em maio de 2016 iniciaram-se 
as aulas da Escola de Tênis de Campo, a segunda modalidade do projeto de extensão Escolas de 
Esporte da Univale. Ainda no final do segundo semestre de 2015, numa série de esforços mediados 
pelo departamento de Gestão da Qualidade, juntamente com o senhor José Geraldo Pedra Sá, então 
membro do Conselho Diretor da Fundação Percival Farquhar (FPF) e pai do tenista profissional André 
Sá, o projeto Escola de Tênis de Campo recebeu uma doação de materiais (raquetes oficiais e infan-
tis) de uma empresa multinacional de materiais esportivos e do próprio André Sá, um acontecimento 
determinante para a implementação do projeto.

Para a comunidade acadêmica, o envolvimento com a promoção de um evento esportivo da 
categoria do Brasileirão G1 (trata-se de um dos principais eventos da categoria infanto-juvenil promo-
vido pela CBT, cuja prioridade e logística não permite a realização ao mesmo tempo, de um torneio de 
igual magnitude num raio geográfico de 800 km) abre espaços para o protagonismo das diversas áreas 
do conhecimento presentes na Universidade, valoriza o fomento e o desenvolvimento do esporte local 
e regional, aproxima universidade e sociedade, fortalece a atuação da instituição na consolidação de 
práticas sociais, de saúde, educação, comunicação, ciência e tecnologia, além de evidenciar a forma-
ção acadêmico-profissional dos discentes pela oportunidade de inserção nestes espaços.

Entre as principais metas objetivadas pelo projeto Integração Univale-Filadélfia estão: estimular 
ações cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de 
setores da Univale e da sociedade; e, potencializar e ampliar a participação dos cursos da Universidade 
nas demandas da sociedade, fortalecendo sua identidade como instituição de educação comunitária.

O TÊNIS DE CAMPO: histórico, concepção e cenários nacional e regional 

Ao longo dos dois anos de experiência com o projeto Integração Univale-Filadélfia foram rea-
lizados dois torneios brasileiros (nível G1) e um torneio estadual (nível G3). Torneios brasileiros são 
atrativos para atletas e clubes pela quantidade de pontos que distribuem no circuito de eventos do 
calendário oficial, alimentando rankings nacionais que permitem aos atletas um reconhecimento e, ao 
mesmo tempo, uma progressão e acesso a torneios cada vez maiores e mais importantes. Torneios 
G1 congregam grande quantidade de atletas, e exigem condições de infraestrutura e logística que cor-
respondam às expectativas, o que explica a incidência deste torneio em grandes centros urbanos, nas 
capitais brasileiras ou em cidades interioranas com locais de grande tradição no tênis nacional, como 
a cidade de Uberlândia, por exemplo.
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Até então, a cidade de Governador Valadares não recebera eventos dessa magnitude na moda-
lidade. O movimento com os torneios reflete na economia local, no comércio, no turismo, nos serviços 
das redes hoteleiras, bares e restaurantes e coloca o município em evidência numa escala mais ampla 
do cenário esportivo estadual e nacional. Ressalta-se, no entanto, que a realização de um torneio de 
tênis de grande porte na cidade de Governador Valadares reforça a vocação esportiva deste município 
que recebe eventos nacionais e internacionais em outras modalidades esportivas, como os campeo-
natos de voo livre e parapente, ciclismo e o futebol profissional.

O Torneio Univale-Filadélfia de Tênis tem o patrocínio da Univale e para, além disso, constitui 
um espaço para ações multi e interdisciplinares entre as diversas áreas acadêmicas da universidade 
que permitem aproximá-la da sociedade e fortalecer sua marca institucional. 

Ao período que precedeu cada torneio empreenderam-se diversas ações tanto no sentido de 
mobilizar os cursos de graduação das áreas da saúde, educação, comunicação, ciências e tecnolo-

Curso Ações empreendidas

Educação Física

Prestação de assessoria esportiva na preparação física dos atle-
tas do Filadélfia;

Elaboração de scout dos jogos dos atletas do Filadélfia;
Provimento de auxiliares de quadra para todos os jogos de sim-

ples;

Enfermagem
Aferição e registro da pressão arterial, pulso e oximetria de dedo;

Informação da necessidade de ingestão de líquidos;
Realização de curativo simples, em caso de necessidade;

Farmácia Distribuição de loção foto-protetora em embalagens individuais;

Fisioterapia

Avaliação com utilização do podoscópio – pés e postura (público 
em geral);

Orientação sobre alongamentos;
Alongamentos com atletas;

Jornalismo e Publici-
dade

Cobertura televisiva do evento com transmissão de jogos ao vivo;
Internet e mídias sociais;

Nutrição Palestra

Psicologia
Avaliação do perfil psicológico;

Palestra motivacional;

Sistema de Informa-
ção

Proveu suporte para elaboração estatística do scout;
Produção de um software de avaliação física;

Quadro 1:  Ações empreendidas pelos cursos nos Torneios Univale-Filadélfia de Tênis (G1)
Fonte: Arquivo pessoal.
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gias, quanto de pactuar estratégias e planos de ação que pudessem identificar as competências e 
habilidades de cada curso e, ao mesmo tempo, compor um conjunto integrado de atividades e serviços 
institucionais de suporte ao evento.

Aos cursos de graduação coube a proposição de formas de intervenção de caráter eventual ou 
permanente, anteriormente e, principalmente durante o evento, de forma direta ou indiretamente. O 
Quadro 1 abaixo apresenta as ações empreendidas pelos cursos nos torneios realizados. 

O curso de Educação Física é o proponente do projeto de Integração Univale-Filadélfia e o nú-
cleo de coordenação das ações de preparação para o evento atuando como interface entre os cursos, 
assessorias de comunicação, graduação e pro-reitoria. As ações deste curso, durante a realização dos 
torneios, se deram no provimento de auxiliares de quadra para os jogos de simples, função desempe-
nhada com o envolvimento de, em média, 30 discentes dos cursos de graduação em Educação Física.

No primeiro torneio G1 realizado em 2015, uma equipe de alunos ficou responsável pelo regis-
tro do desempenho dos atletas do Filadélfia aplicando técnicas de scout. Os dados coletados no scout 
foram tratados estatisticamente com auxílio da equipe de trabalho do curso de Sistemas de Informa-
ção. Os dados foram analisados e disponibilizados ao treinador do departamento de tênis do clube 
Filadélfia enriquecendo a avaliação do desempenho e o feedback aos atletas.

Para além da participação direta durante os torneios, o curso de Educação Física mantém uma 
ação permanente junto ao departamento de tênis do Filadélfia que consiste em prover suporte técnico 
à preparação física dos tenistas do clube. O plano de atividades envolve a elaboração de uma bateria 
de testes para avaliação das capacidades físicas e neuromotoras, no início e ao final do período de 
intervenções; o planejamento e a organização do sistema de treinamento, além da condução do pro-
cesso de treinamento através da aplicação de métodos específicos a cada conteúdo. As intervenções 
acontecem duas vezes por semana nas dependências do clube Filadélfia.

PROJETO INTEGRAÇÃO UNIVALE-FILADÉLFIA: desdobramentos para o curso 
de Educação Física

Paralelamente ao desenvolvimento do Projeto Integração Univale-Filadélfia, outros movimentos 
modificaram a dinâmica de alguns processos no contexto do curso de Educação Física.

Ao longo da trajetória do curso de Educação Física da Univale, a modalidade tênis de campo 
não havia sido contemplada na matriz curricular, nem como disciplina, nem como conteúdo previsto 
em ementa de alguma disciplina. Segundo Dias e Rodrigues (2009) apud Balbinotti (2009), no ano de 
2009 apenas 16 cursos de Educação Física no país possuíam disciplina relacionada ao tênis de cam-
po, evidenciando a pequena entrada deste esporte na formação do profissional de educação física. 
Adicionalmente, pode-se afirmar que: 

[...] durante a sua formação, o professor não tem a oportunidade de estudar algum esporte de 
raquete. Dessa forma, a comunidade do tênis não agrega novos profissionais, mesmo estando 
em um ambiente propício para tal (SANTOS, TIM e BALBINOTTI, 2009, apud BALBINOTTI, 
2009 p.125).

Contudo, através do resgate da atividade extensionista do curso, com a oferta da modalidade 
tênis de forma articulada e subsidiária ao projeto Integração Univale-Filadélfia, o conteúdo Tênis foi in-
serido na disciplina “Tópicos em Esportes Alternativos”, juntamente com o conteúdo Levantamento de 
Peso Olímpico, ministrada aos alunos do curso de obtenção de novo título de bacharelado em Educa-
ção Física. A experiência proporcionou uma avaliação muito positiva do conteúdo, considerando que a 



Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da Univale

60

maior parte do corpo discente não possuía experiência prévia com estes esportes. Esse processo pro-
porcionou discussões e reflexões no colegiado, dada à pertinência e relevância do que fora observado 
nas aulas. A partir da entrada de ingressantes no primeiro semestre de 2017, a matriz curricular em 
oferta foi atualizada efetivando-se a inserção do Tênis de Campo como uma disciplina independente. 

Historicamente, construiu-se a representação de que a modalidade esportiva Tênis de Campo 
seria um conteúdo de privilégio das classes dominantes da sociedade. Não obstante, pode-se verificar 
que a origem deste esporte, bem como sua evolução e consolidação, atrela-se de modo peculiar às 
características socioculturais de determinados segmentos que, de fato, são definidos como possuido-
res de condições diferenciais e que tem como ponto de partida a dimensão econômica. No Brasil, nas 
décadas de 1940 e 1950, o Tênis era praticado em clubes de tradição europeia e não se encontravam 
quadras disponíveis em ambientes de domínio do poder público. Isso contribuía para a origem de uma 
visão claramente associada à dimensão econômica dominante para a prática e desenvolvimento do 
esporte (CARTA E MARCHER, 2004).

A difusão do esporte na perspectiva do entretenimento e do espetáculo é cada vez maior. Entre 
estes, o tênis de campo enquanto produto do capitalismo pós-moderno produz influências que, se por 
um lado, consolidam sua dimensão exclusiva e excludente, por outro lado, vai se introduzindo e se 
dissolvendo em todos os estratos da sociedade e influenciando as culturas e os modos de se produzir 
a vida (STUCCHI, 2007).

Na dimensão educacional o tênis de campo revela-se profícuo na sua potencialidade em exigir 
comportamentos que agregam valor à formação do indivíduo, onde “desenvolverá suas capacidades 
sociais, motoras e cognitivas (TRAVASSOS, 2015) ”. Trata-se de uma modalidade de grande comple-
xidade e exigência. Os códigos que se aplicam a esse esporte colocam o indivíduo para lidar consigo 
mesmo, exige-lhe uma conformação de caráter, poder de decisão, controle emocional, componentes 
psicológicos para lidar com momentos em que se prevalece e pressiona-se o adversário, assim como 
momentos em que se deve buscar responder aos abalos da volição e à iminência da derrota, sem que 
ninguém lhe possa ajudar. De acordo com Ludorf (1999), “o tênis é um meio de educar, de desenvolver 
as potencialidades do ser humano e de auxiliá-lo em sua formação”. 

Tome-se em adição o fato de que as tarefas motoras dos esportes de raquete estão entre as 
aquisições motoras mais complexas dentre todas as modalidades, por isso, o componente específico 
do tênis de campo deve ser introduzido precocemente sem que isso interfira no ritmo de maturação 
biopsicossocial peculiar a cada indivíduo e nível etário. Para Andrade (2014), o tênis é uma modalidade 
complexa “e peculiar, devido à sua especificidade holística, isto é, às particularidades das várias com-
ponentes que suportam sua prática”.

O ensino do tênis de campo como estímulo ao desenvolvimento individual transcende a mera 
reprodução de movimentos estereotipados. A esfera deste esporte em relação com a bagagem sócio 
histórica dos beneficiários representará um encontro de múltiplas oportunidades que permitirão ampliar 
as visões de mundo, aquisições culturais, ressignificação de valores, ideias numa dialética de produção 
do cotidiano sob outras lógicas. Assim “a busca por esta prática remete-se a objetivos distintos, dando 
ao esporte um significado plural e com diferentes sentidos” (CORTELA, et al. 2012). Encontramo-nos 
diante de um espaço aberto a relações e interações cujo produto expressará a cultura dos sujeitos, 
que por sua vez, não estará identificada com a pregressa ainda que tenha desta uma grande influên-
cia. Corroborando com as ideias de Daolio (1996), que expressa a contextualização sociocultural do 
indivíduo, à mediada que a aula de Educação Física transcenda com o ensino puramente voltado para 
regras, técnicas e táticas do esporte. 

Neste sentido, o projeto Integração Univale-Filadélfia propôs contribuir com formação e desen-
volvimento integral dos atletas do departamento de tênis, por meio das ações intercursos nas áreas 
da promoção da saúde, educação, comunicação, esporte, lazer, ciência, tecnologia e inovação para a 
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inclusão social.
Nessa perspectiva, a ação pedagógica da Extensão neste projeto procurou fortalecer os meios 

e instrumentos para a convergência da vocação técnico-científica e propiciou as condições para que a 
Universidade cumprisse a responsabilidade social, implícita em sua missão.

 Para a comunidade acadêmica, esta experiência de extensão tornou possível a interação entre 
a teoria e a prática no processo da construção do conhecimento; e, por sua natureza multidisciplinar, 
propiciou o diálogo entre as diversas áreas do conhecimento dos oito cursos de graduação envolvidos, 
contribuindo para a formação do perfil do egresso dos respectivos cursos em tela. 

Este projeto contribuiu, de forma consubstanciada para a consolidação da extensão na Univale, 
sendo assim, portanto, uma atividade acadêmica e pedagógica curricular, capaz de mobilizar a comu-
nidade interna e externa em torno do desenvolvimento institucional e regional, pela aproximação entre 
universidade e comunidade, proporcionando a contextualização dos currículos com a realidade social, 
o estímulo à problematização como atitude de interação com a realidade, o incentivo à experimentação 
de novas metodologias de trabalho por projetos, o desenvolvimento de uma atitude questionadora e 
proativa diante dos desafios impostos pela realidade social, o incentivo aos processos de aprendiza-
gem em temáticas relevantes para a comunidade; e a elaboração de programas, projetos e ações, 
pautados nos princípios pedagógicos da contextualização e interdisciplinaridade, impactando nas prá-
ticas dos docentes e nos resultados dos processos de ensino-aprendizagem.

Figura 2: Alunos e professores da Escola de Tênis após realização do I Torneio Interno.
Fonte: Assessoria de Comunicação Organizacional da Univale.

A Escola de Tênis de Campo é um projeto de extensão que acontece no Laboratório Centro Es-
portivo (LABCEU) da Univale e atende 25 crianças entre 6 e 15 anos gratuitamente, numa frequência 
de duas vezes por semana. O projeto é coordenado por um docente do curso, que orienta e supervi-
siona as intervenções propostas por alunos extensionistas. A iniciação ao esporte com vistas a uma 
contribuição na formação educacional do sujeito é o objetivo central do projeto. As aulas do projeto são 
um espaço de encontro entre o profissional de educação física em formação e as crianças advindas 
das comunidades próximas, constituindo assim, relações com o ambiente, os conteúdos, e entre os 
atores representados.

Os discentes envolvidos com a extensão têm a oportunidade de exercitar as competências e 
habilidades requeridas para a atuação profissional, o trato com processo de ensino-aprendizagem das 
destrezas motoras/esportivas e outras competências que demandam capacidade relacional, adminis-
trativa, comunicacional e de emprego de tecnologias.

As crianças são concebidas como sujeitos, aprendem a acessar, se apropriar e se identificar 
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com o ambiente e as práticas esportivas e assim, aprendem a se corresponsabilizar pela construção 
dos sentidos e significados que decorrem das vivências.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Integração Univale-Filadélfia é uma importante iniciativa de valorização do esporte 
local-regional. Considerando que o esporte representa uma prática social e uma realidade complexa 
na contemporaneidade, o trato global, multiprofissional e interdisciplinar são paradigmas que respon-
dem à problemática do esporte enquanto fenômeno cultural identitário, educacional e transformador 
da própria sociedade.

A realização do Torneio Infanto-juvenil Univale-Filadélfia de Tênis é, ao mesmo tempo, um ponto 
de partida e culminância de um processo que impõe o diálogo permanente entre as diferentes áreas 
do conhecimento, que por sua vez devem atuar de forma compartilhada e complementar. O resultado 
da participação institucional em eventos extramuros é o fortalecimento da marca “Univale” e das ações 
extensionistas desenvolvidas no âmbito da graduação.

Desse modo, o projeto atende à perspectiva da atual política de extensão ao oferecer à comu-
nidade externa serviços educacionais com infraestrutura física, de materiais e recursos humanos de 
grande experiência acadêmico-profissional que, no caso em apreço, contribuem para o desenvolvi-
mento dos atletas do departamento de tênis da Associação Recreativa Filadélfia.

Os desdobramentos resultantes do projeto Integração Univale-Filadélfia para o curso de Edu-
cação Física estão presentes na expansão e consolidação do Projeto Escola de Esportes através da 
oferta de outras modalidades esportivas. São novos espaços nos quais os discentes do curso têm a 
oportunidade de vivenciar experiências únicas, complementares e próximas à realidade de atuação 
profissional em meio ao currículo do curso de Educação Física da Univale, bem como dos outros cur-
sos envolvidos. A própria estrutura curricular tem se adequado às novas demandas que surgem do 
contato com a realidade e enriquecem a formação profissional.  

Corroborando o Plano de Desenvolvimento Institucional, esta iniciativa visa contribuir para a 
qualidade da formação, através do exercício aprofundado de uma atitude crítica, aprimorando o de-
sempenho profissional dos discentes nos seus campos específicos com interfaces interdisciplinares. 
Espera-se que, a partir das ações decorrentes do projeto Integração Univale-Filadélfia, o curso de 
Educação Física continue a executar ações que sejam referência no cenário da educação superior.  
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SEMINÁRIO INTEGRADOR NO 
CURSO DE PSICOLOGIA: uma 

possibilidade interdisciplinar
Tandrécia Cristina de Oliveira¹1

Omar de Azevedo Ferreira2

INTRODUÇÃO

O ensino na universidade, atualmente, exige dos professores novas práticas para uma 
aprendizagem efetiva, atrativa, compromissada com o desenvolvimento do estudante e com o co-
nhecimento produzido. Para tanto é fundamental refletir sobre as práticas de ensino considerando, 
sobretudo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB), Lei nº 9394/96, o Plano Nacional de 
Educação (PNE), lei 13.005/14, no que tange ao ensino superior, e também as regulamentações 
do Ministério da Educação (MEC) que supervisionam e avaliam as instituições de ensino superior.

Neste aspecto, o curso de Psicologia conta com seu Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
composto por uma equipe de professores especialistas das diversas áreas de atuação do psi-
cólogo que se ocupa, dentre outras coisas, em pesquisar e desenvolver formas para dinamizar 
o processo ensino-aprendizagem atendendo as proposições do Ministério da Educação (MEC).  
Estabelece-se, a partir do ano de 2016, como atividade constitutiva do semestre acadêmico o 
Seminário Integrador do Curso de Psicologia da Univale, uma prática educativa de ensino que 
proporciona ao longo do curso uma formação, interdisciplinar e transversal dos temas abordados 
em diversas disciplinas do currículo.

Esta prática pedagógica tem como fundamento a indissociabilidade entre o fazer e o pensar 
a psicologia de forma crítica e contextualizada. No Projeto Político Pedagógico do curso de Psico-
logia o Seminário Integrador se apresenta como um eixo articulador durante os dez períodos. 

O aspecto principal desta ação é promover uma formação acadêmica que privilegia e con-
cretiza práticas pedagógicas por meio do diálogo crítico e da interação professor, alunos e comu-
nidade. Bem como compartilhar as experiências de estágios, participação em pesquisas, práticas 
de extensão e o conteúdo estudado e discutido nas disciplinas curriculares, materializando sabe-
res comprometido com a transformação da educação no contexto acadêmico. Fornece também, 
subsídios para a avaliação das competências e habilidades relacionadas ao perfil profissional do 
egresso do curso. 

Busca-se desta forma romper com a lógica disciplinar presente nas práticas pedagógicas 
tradicionais e explorar as práticas plurais em que o aluno possa se configurar como participante ati-
vo na busca e produção do conhecimento.   Portanto, a finalidade da prática interdisciplinar busca 
superar a visão fragmentada ao produzir e socializar os saberes, e sim trabalhar na perspectiva da 
dialogicidade da ciência (THIESEN, 2008).

Para tal, uma das metodologias pesquisadas e utilizadas no alcance destas práticas deno-
mina-se Metodologia Ativa, conceituada por Bastos (2006), que a descreve como fundamental a 
integração de diversas formas de aquisição do conhecimento que levem a análise, estudos, pes-

1 Mestre; Curso de Psicologia; tandrecia.oliveira@univale.br.
2 Mestre; Curso de Psicologia; omar.ferreira@univale.br. 
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quisas, decisões individuais e coletivas, visando à solução de problemas. O professor tem a fun-
ção de orientador, aquele que leva o aluno a pesquisar, refletir e atingir seus objetivos, buscando, 
sobretudo, soluções de problemas ligados à sua realidade psicossocial, dessa forma o aluno passa a 
ser parte ativa em sua própria formação (MITRI et  al, 2008).

Sendo assim, objetiva-se nos tópicos seguintes, descrever como a experiência realizada no 
curso de Psicologia da Univale, possibilitou aos docentes e discentes promoverem uma ação interdis-
ciplinar conjunta sobre a temática: “Violência e sua interface com a psicologia”, por meio de recursos 
pedagógicos diversificados que possibilitam a aprendizagem produtiva, inovadora e atrativa a todos os 
envolvidos. 

Faz-se então, a revisão de literatura das principais teorias a respeito da temática compreendida 
nos subtítulos que tratam da violência sobre a perspectiva da psicologia, apresenta a descrição do 
seminário dentro de uma proposta pedagógica, considera-se o impacto desta metodologia e novas 
práticas no contexto acadêmico e as reflexões acerca deste movimento, contribuições e críticas decor-
rentes da prática adotada no curso. 

VIOLÊNCIA E INTERFACE COM A PSICOLOGIA

Desde sua proposição no final do século XIX por Wilhelm Wundt 1973 [1912] e William James, 
1950 [1890], a psicologia ocupou-se em produzir de forma sistemática um conhecimento científico 
como objeto de reflexão epistemológica. Contudo, no século seguinte multiplicaram-se as concepções 
acerca da ciência psicológica, a reflexão e o conhecimento nesta área tornam-se plural, e porque não 
dizer, histórico e cultural. 

Considerando o aspecto sociocultural, sobretudo nas questões que têm interface com a psico-
logia, está a temática Violência. A discussão desse tema no curso tem como intenção promover o co-
nhecimento teórico, prático, legal e estimular a mobilização da comunidade acadêmica para o entendi-
mento e desenvolvimento de ações voltadas a prevenção e intervenção da violência no contexto social.

Dando seguimento a esse processo de busca pela formação profissional, apresenta-se a dis-
cussão da temática Violência e sua interface com a psicologia, que é introduzida junto aos discentes 
de forma assistida por professoras com atuação no referido tema.  

À medida que se apresentam conceitos diversos e experiências realizadas por docentes e dis-
centes, traz-se para o campo reflexivo a importância da compreensão destes fenômenos dentro de 
uma perspectiva atual. 

Entende-se por violência todo ato distinto, excessivo, que ocorre na relação de poder presente 
nas relações sociais. Conjectura-se então uma relação de força, ou de coerção, que produz dano a 
outro indivíduo ou grupo social (SANTOS 1995). Presente também nas estratégias de dominação do 
poder, nas redes e entre os grupos sociais, esse fenômeno caracteriza, portanto, a violência social 
contemporânea.  Santos e Ferriani (2007) apontam a base histórica e estrutural da violência como uma 
expressão das relações sociais que se reconstroem no cotidiano.

Conceitualmente, a violência é a ação de um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas a 
fim de causar danos ou levar a constrangimento não apenas físico, mas também psicológico e moral. 
Pode ser direta, quando atinge imediatamente outra pessoa; ou indireta, quando se dá por meio da 
alteração do ambiente ou quando se retiram, destroem ou danificam os recursos materiais. Há também 
a violência simbólica, que atenta contra as crenças, a cultura e a própria identidade da vítima. Portanto, 
violência é tudo aquilo que não é desejado pelo outro, e que lhe é imposto pela força concreta, simbó-
lica ou ausência, como a falta do necessário à vida (ARBLASTER,1996).

Tais considerações e estudos buscam decifrar a violência, derivada de fatos e acontecimentos, 
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e também levam a uma compreensão destes fenômenos, seu impacto na sociedade, e ao mesmo 
tempo, apresentam o significado da violência para os grupos sociais no contexto brasileiro (ADORNO 
& CARDIA 2002). Renova-se o entendimento de conceitos abordados durante a história, acerca dos 
processos civilizatórios, os conflitos sociais, o poder do Estado, a divisão social do trabalho, que reco-
nhecem a violência como prática social (ELIAS,1993). 

As interpretações de Bourdieu (1998) sobre a violência simbólica que considera o “sentimento 
de insegurança” no cotidiano da população, e, sobretudo, a influência dos meios de comunicação 
nos fenômenos de violência, potencializados pela velocidade e descontrole com que se compartilham 
informações desta natureza propagando a preocupação e o medo em uma sociedade cada vez mais 
impotente frente ao cenário de violência.

A violência é um fenômeno que atinge diversos contextos, é motivo de preocupação para toda a 
sociedade, indiscriminadamente atinge pessoas de ambos os sexos, gerações, nível social e econômi-
co, cultural e religioso (MINAYO, 2005). Este fenômeno ocorre em variados campos, como no trabalho, 
na escola, na família e outros. Tende a atingir de forma mais severa aqueles que são vulneráveis a sua 
manifestação, dentre eles, crianças, adolescentes, idosos, deficientes, doentes, pobres e excluídos 
(LOPES NETO, 2005).  Caracteriza-se por seu caráter endêmico e pluridimensional, representado de 
forma típica nos grupos e na sociedade, que por sua vez demandam dos profissionais e especialistas, 
estratégias mais eficazes para enfrentar a problemática em questão.

A violência é um tema ainda pouco explorado no meio acadêmico, apesar das instituições edu-
cacionais conviverem diariamente com situações de violência, quase não há propostas de reflexões 
e práticas envolvendo este tema, que ultrapassem a pesquisa e levantamento de dados. Este fato 
contribui para legitimar o fenômeno violência na sociedade brasileira e também no meio educacional, 
uma vez que as instituições responsáveis pela formação profissional do sujeito, não contribuem como 
deveriam para tornar a compreensão da violência de forma mais complexa que o estágio elementar.

 Neste sentido, se o conhecimento é apenas transmitido ou informado superficialmente, não 
corrobora para uma elaboração suficiente ou significativa, tão pouco promove uma apropriação deste 
conhecimento pelo docente, quanto mais uma tomada de consciência sobre o assunto. 

Sabe-se que a ausência de abordagem da violência como fenômeno além do ambiente aca-
dêmico é fato, portanto a discussão é ampla entre psicólogos e estudantes da área, e fundamental 
dentro da academia. Como proposta para minimizar esta lacuna na academia propõe-se o Seminário 
Integrador com essa temática, para que a violência seja pensada sob a perspectiva da ética, moral e 
interdisciplinar na formação do psicólogo.

Neste sentido, por meio da análise do fenômeno da violência, a psicologia procura converter 
seus estudos e teorias em temas de debate e ações de proteção ao indivíduo e a sociedade, no âmbito 
da saúde, educação, assistência social, trabalho, política e outros que contribuam com a qualidade 
de vida dos assistidos por este profissional. E para tal, não se furta de suas responsabilidades em 
apresentar sua contribuição principalmente na academia, local de formação do futuro profissional, bem 
como de capacitação de profissionais habilitados que buscam novos conhecimentos. 

Assim, comprometidos com esse fazer em psicologia, apresenta-se a seguir os principais re-
cursos metodológicos realizados para apresentação pelos discentes e docentes durante o Seminário 
Integrador: Psicologia em Interface com a Violência.

SEMINÁRIO INTEGRADOR COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA

A psicologia preocupa-se com o processo ensino-aprendizagem e contribui com estudos a fim 
de desvendar a interação existente entre o conteúdo aprendido e os processos psicológicos necessá-
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rios para o aprender. Sendo assim, são investigadas alternativas pedagógicas para compreensão das 
questões cognitivas, afetivas, ambientais bem como é considerado o papel docente no processo de 
ensino-aprendizagem, assim como o previsto no art. 2º das Diretrizes Curriculares para os Cursos de 
Graduação em Psicologia com orientações sobre princípios, fundamentos, condições de oferecimento 
deste curso, resolução nº 5, de 15 de março de 2011.

Aprendizagem é o procedimento no qual o indivíduo adquire informações, saberes, valores, 
habilidades, por meio da experiência, resultado da interação entre processos cognitivos, fatores emo-
cionais, neurológicos, e o meio ambiente possibilitando relações mentais gradativamente complexas. 
As práticas pedagógicas investigam novas concepções sobre aprendizagem, colocando em evidência 
a reflexão sobre as mudanças no acesso e disseminação do conhecimento (CHRISTENSEN, HORN, 
JOHNSON. 2009).

A prática educativa tradicional considera o professor figura central na aprendizagem do aluno, e 
responsável por repassar o conteúdo para que este seja compreendido ou memorizado, isto é, não há 
uma preocupação específica com a reflexão e crítica.

A lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, considera em 
seu Art. 1º que: “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.

Determina, portanto, que a educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio 
do ensino em instituições próprias, deve vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. E tem 
como finalidade na educação superior o estímulo ao pensamento livre e reflexivo, ao desenvolvimento 
científico e cultural, ao incentivo das práticas de pesquisa e extensão, a promoção e divulgação do 
saber, o conhecimento dos problemas da realidade nacional e regional, a prestação de serviços espe-
cializados à comunidade com reciprocidade, para que os egressos possam participar ativamente no 
desenvolvimento da sociedade. 

Compreende-se que o papel do professor, segundo a LDB, é, portanto, complexo, ou seja, 
atualmente este necessita conduzir suas ações por meio de uma gestão democrática, deve participar 
da elaboração da proposta pedagógica de ensino, estabelecer objetivos e metas para a formação a 
fim de que este exerça sua autonomia e liberdade frente às suas atividades no contexto acadêmico e 
profissional.

Requer-se, segundo o exposto acima, um professor capaz de organizar e dirigir o processo 
ensino-aprendizagem, não apenas que domine os conteúdos a serem ensinados, mas que busque 
explorar alternativas favorecendo uma aprendizagem ativa, transformadora que subsidie a produção 
do conhecimento, supere a reflexão e estimule a criatividade e a prática profissional, comprometida, 
sobretudo, com a comunidade.

Integrante do processo de ensino-aprendizagem, o educador se esforça para criar condições 
e práticas desejáveis à aprendizagem. Para tal, o recurso didático visa favorecer a formação crítica e 
reflexiva, que possa levar a uma reflexão construtivista da atuação do docente em sala de aula.

Segundo Freire (2007), a relevância da ação do docente na construção e de uma sociedade 
pensante. Para ele, o educador deve atuar como mediador do conhecimento, de forma que o aluno 
aprenda em interação com o outro por meio da “prática social”, e também contribui para que o aluno 
amplie o senso crítico e atuando como sujeito em meio à sociedade.

 A fim de superar a fragmentação do conteúdo disciplinar, tecnicista que desconsidera a reali-
dade e a subjetividade inerente ao ato de aprender, o curso de Psicologia utiliza práticas pedagógicas 
apoiadas em metodologias ativas de ensino-aprendizagem e busca promover uma educação transfor-
madora que valoriza o diálogo e desmistifica o aprendizado através do incentivo ao pensamento crítico, 
e a atitude consciente (CECCIM e FEUERWERKER, 2004).
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O Seminário Integrador do Curso de Psicologia da Univale constitui-se como uma estratégia de 
ensino que tem por base a metodologia ativa em que o aluno é o protagonista da ação de aprender. 
Esse método proporciona a inovação de práticas e promove a interdisciplinaridade e transversalidade 
curricular. Fornece subsídios para a avaliação das competências e habilidades relacionadas ao perfil 
profissional do egresso.

Logo, o Seminário integrador consiste no desenvolvimento de um trabalho, cuja síntese e inte-
gração com a área de conhecimento resultem em práticas, relatos de experiências, trabalhos apresen-
tados oralmente ou por meio de banner e/ou mídias. 

Considerado uma exigência curricular na formação acadêmica e profissional de todos os dis-
centes do curso de Psicologia da Univale, o Seminário Integrador apresenta-se como um produto do 
trabalho de equipe composta por até 05 acadêmicos; possui caráter interdisciplinar, e é avaliado do 
momento do seu planejamento, que se dá no início do semestre letivo até a data da sua apresentação 
ao final do semestre. 

A supervisão do desenvolvimento das etapas do Seminário Integrador é de responsabilidade 
da coordenação do Curso que a qualquer momento pode convocar e coordenar reuniões com os do-
centes supervisores visando o bom andamento das atividades previstas. Compete ao Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) definir a temática a ser trabalhada a cada semestre e formar a equipe docente que 
será supervisora dos trabalhos.

Toda etapa do seminário é orientada e avaliada pelo professor/supervisor de turma, que cabe a 
este socializar os temas com os discentes; organizar a divisão dos grupos em sala de aula; esclarecer 
os critérios de participação, apresentação e avaliação do seminário; acompanhar periodicamente a 
produção dos grupos, auxiliando no que for preciso; informar periodicamente ao coordenador de curso 
a produção dos grupos. Chegado o momento da apresentação do trabalho uma banca examinadora 
realiza a avaliação final, a banca é composta por dois docentes do curso sendo um o docente/supervi-
sor da turma e o outro o um docente designado.

O Seminário Integrador é composto pelas seguintes modalidades: Banner; apresentação oral, 
exposição teórica, relatos de estágio, de pesquisa e/ou de extensão relativos ao tema; debate oral e 
plenário na forma de mesa redonda; apresentação de recursos Cultural e/ou de mídia. Todas as mo-
dalidades de trabalho devem seguir as normas científicas e preceitos éticos da profissão. Em especial, 
para os relatos de estágio, pesquisa e extensão, o discente submete sua proposta através de resumo, 
previamente a uma banca examinadora composta pelo coordenador de curso e dois professores esco-
lhidos pelo coordenador segundo o tema do trabalho avaliado. Uma vez apresentado o trabalho, o dis-
cente é pontuado com a nota alcançada no seminário em todas as disciplinas cursadas no semestre, 
é considerado para a pontuação seu desempenho individual e em grupo na elaboração da atividade e 
sua participação durante o dia do evento.

IMPACTO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

A escolha do curso em trabalhar com o Seminário Integrador se inicia com o rompimento do pa-
radigma tradicional de educação que tem o estudante como passivo no processo de aprendizagem e 
o ensino com o foco disciplinar, a introdução de uma nova metodologia de ensino-aprendizagem, com 
vistas a identificar os limites e possibilidades desta metodologia para atingir as inovações desejadas. 

Entende-se que para alcançar a mudança no processo de educação, é preciso atuar como fa-
cilitador da prática educativa, aprender novas atitudes, reconstruir o pensar e o fazer, propiciando uma 
atualização das práticas pedagógicas. Para tal, é preciso ultrapassar as fronteiras da sala de aula, sub-
sidiados por um método pedagógico que alcance a excelência técnica e a relevância social, de maneira 
ativa, focada e vivencial, destinando tempo e espaço a estas atividades formativas.
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Esta inovação busca introduzir uma mudança consciente no sistema de ensino no curso, com 
a finalidade de melhorá-lo, e atender, sobretudo, às novas demandas da formação acadêmica, dentre 
estas a competência pedagógica e a formação continuada do corpo docente fundamental para o en-
sino de qualidade (CASTANHO, 2006). Neste sentido, o papel da instituição de ensino superior é para 
além de cobrir a exigência do mercado, e sim, formar alunos com perfil profissional, crítico para atender 
às necessidades reais da população, então nada melhor do que fazê-lo na prática (ALMEIDA, 1999).

O Seminário Integrador como recurso metodológico adotado pelo curso de Psicologia segue 
uma perspectiva evolutiva de educação no processo de ensino-aprendizagem e avaliação, destaca-se 
sua importância como instrumento de estimulação do pensamento reflexivo do aluno. Ao empregar a 
problematização como tática de ensino e aprendizagem, privilegia um enfoque pedagógico que pro-
move à participação, autonomia, à responsabilidade individual e coletiva (FREIRE, 2002). E também, 
incentiva a prática de trabalho em grupo, oportuniza o estreitar das relações, potencializa a integração 
e formação de vínculo entre os membros da equipe de trabalho, e favorece a aprendizagem através 
das reflexões, discussões e troca de ideias. Desenvolve nos discentes a capacidade de aplicação dos 
conceitos e teorias estudadas durante o curso de forma integrada, proporcionando-lhe a oportunidade 
de confrontar as teorias com as práticas profissionais existentes, para consolidação de experiência e 
desempenho profissionais.

A cada etapa de elaboração da atividade, o aluno pode documentar, registrar e estruturar os 
processos de sua própria aprendizagem, bem como compartilhar passo a passo desta ação com os 
demais interessados que participam do momento de apresentação do seu trabalho. A construção deste 
processo se pauta na relação produtiva entre docente e discente possibilitando o trabalho colaborativo 
na articulação e na solução de problemas complexos. Essa experiência compartilhada impacta positi-
vamente na aprendizagem, assim como na projeção deste futuro profissional frente às exigências do 
mercado (MITRE et al., 2008).

Ao conhecer e examinar os problemas da realidade cotidiana, o discente tem possibilidade 
de refletir e construir a sua história, a partir da ciência, e por meio desta, elaborar seus achados para 
intervir na realidade de maneira mais consciente (CYRINO & TORALLES-PEREIRA, 2004). Pois, ao 
capacitar o discente para elaborar e expor de seus trabalhos por meio de metodologias adequadas, o 
permite compreender, analisar e explicar o tema de estudo, também o leva a pensar práticas que cul-
minam em possíveis soluções e/ou novas propostas, tendo em mente que a sociedade à qual o aluno 
pertence deve ser a principal beneficiada pelo seu trabalho profissional.

Para Coll (2000), outra característica importante da metodologia ativa é que esta desperta nos 
alunos a aptidão para relacionar o aprendizado adquirido anteriormente ao novo, pois a atitude favo-
rável à tarefa faz com que o conteúdo se torne significativo, desta forma levando a uma associação 
positiva entre os elementos aprendidos. Promove a inter-relação entre os diversos temas e conteúdos 
tratados durante o curso, e que contribuem para a formação integral do discente, e desenvolve sua 
capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas dentro das diversas áreas afins. Esta 
abordagem também contribui para a sedimentação do aprendizado, gerando um conhecimento mais 
dinâmico, com interação da teoria e prática na busca ativa de estudos, relatos e vivências.

Despertar o interesse pela aprendizagem, investigação e pesquisa como meio para a resolução 
de problemas, divulgação científica; e estímulo à construção do conhecimento coletivo, através da 
interdisciplinaridade e a inovação; é uma forma de promover a aprendizagem com autonomia no que 
tange à pesquisa, extensão e estágios do curso privilegiando a organização e sistematização de novas 
informações.

Mesmo diante de todas as vantagens apresentadas com a utilização da metodologia ativa como 
instrumento pedagógico na construção do Seminário Integrador, é preciso considerar outras impres-
sões acerca do emprego desta nova metodologia. Sendo assim, as críticas recebidas são apresenta-
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das e discutidas, os resultados destas contribuições são confrontados com as metas a serem alcança-
das para um ensino de excelência no curso.

Segundo as questões levantadas à nova metodologia adotada quando comparada a anterior, 
se diverge em muitos aspectos aos quais os discentes e docentes estavam acostumados na prática 
acadêmica. As afirmativas dos alunos demonstram certa resistência e insatisfação com a nova me-
todologia. Estes asseguram produzir mais quando são cobrados por meio de avaliações escritas, e 
mencionam que esta metodologia demanda muito mais do seu tempo. Outro aspecto verificado é a 
falta de confiança no método por aqueles que privilegiam a base teórica, segundo estes, a teoria é 
melhor fundamentada na metodologia tradicional. Justificaram, ainda, dificuldade de adaptação com a 
metodologia ativa por esta ser bem mais trabalhosa que a tradicional. Contudo, alguns alunos acredi-
tam que a combinação das duas metodologias seria mais producente, visto que cada método tem seus 
pontos fortes e fracos, e um complementa o outro.

Segundo Cotta et al (2006) a riqueza das diferenças metodológicas é considerada uma contri-
buição fundamental para o trabalho com os acadêmicos, pois os conceitos e teorias distintas que se 
baseiam em diferentes experiências, formações e pontos de vista levam a um resultado mais qualifica-
do e significativo para o aluno e futuro profissional.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A Universidade é uma instituição acadêmica pluridisciplinar, um espaço que conta com produ-
ção intelectual institucionalizada, como o ensino, a pesquisa e a extensão. Sua finalidade é formar pro-
fissionais nas diferentes áreas do conhecimento, incentivando a investigação científica, promovendo a 
divulgação dos saberes, estimulando a criação cultural, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, e 
colaborando com a continuidade do aperfeiçoamento profissional.   

Para manter a qualidade no desenvolvimento do conhecimento e a formação do discente, conta 
com um corpo docente composto por mestres e doutores, que tem por preocupação superar desafios 
da prática de ensino-aprendizagem, e o fazem ao optar por uma metodologia inovadora capaz de con-
ciliar à práxis pedagógica e sobrepor os limites da cultura do treinamento técnico tradicional. 

Desta forma, a realização do Seminário Integrador, uma atividade acadêmica, diferenciada das 
práticas anteriores, aplicada ao Curso de Psicologia da Univale, contribuiu de forma significativa para 
a melhoria no processo educativo do aluno no curso.

Verificou-se que a maior parte dos conteúdos aprendidos e atividades vivenciadas com a re-
alização do seminário, evidenciaram os efeitos positivos da sua realização.  As novas estratégias de 
ensino adotadas com base na metodologia ativa demonstraram uma produção acadêmica mais signi-
ficativa e próxima da realidade do aluno, que respondeu com interesse, responsabilidade e autonomia. 

A troca de experiência favoreceu a aprendizagem, enriqueceu as discussões; sobretudo acerca 
das práticas sociais e resolução de situações-problema. Tudo isso elevou o nível crítico de conheci-
mento do aluno, por meio da compreensão, reflexão e apropriação do conhecimento trabalhado. 

Sabe-se que ainda, são necessárias muitas mudanças para promover com sucesso a apren-
dizagem dos diversos conteúdos estudados no curso, e acredita-se que a cada nova experiência as 
dificuldades serão superadas, pois as práticas não se limitam somente ao ensino, mas criam um inter-
câmbio de possibilidades e descobertas que irão se concretizar em sucesso na carreira do profissional 
que contribui com a produção do próprio conhecimento. 
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A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO COM 
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José Bispo Ferreira Fi lho2 

A ligação da Arquitetura com a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade pode ser consi-
derada uma obviedade do ponto de vista que considere a riqueza de relações tecidas, naturalmente, 
entre vários campos do saber na formação do arquiteto profissional. Apesar do conceito de interdisci-
plinaridade ter sofrido nas décadas recentes um desgaste e, até mesmo uma banalização por conta 
dos vários matizes ideológicos e metodológicos que a categoria assumiu no âmbito acadêmico, parece 
natural que em se tratando de Arquitetura, a categoria e as atividades por ela pressupostas, carreguem 
uma conjunção de saberes disciplinares e interdisciplinares na busca de uma síntese enriquecida pela 
lógica racional, instrumental e subjetiva. Quando buscamos o significado de interdisciplinaridade, pre-
cisamos entender a polissemia desta temática, considerando-a muito mais “uma prática em andamen-
to do que um exercício orientado por epistemologias e metodologias perfeitamente definidas” (LEIS, 
2003, p. 05).

Tanto a Arquitetura, quanto a prática interdisciplinar são contrárias a qualquer tipo de enges-
samento que possa generalizar a atividade dentro de um conceito restrito. Ambas estão abertas a 
experimentações e inovações por meio de diálogos e casamentos de conhecimentos muitas vezes 
considerados inusitados. Por conta disso, é evidente que o compartilhamento de saberes entre as ci-
ências exatas, humanas e naturais com a Arte, faça da Arquitetura um campo desafiador de fronteiras 
artificiais, uma vez que carrega em seu bojo a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, permitindo 
uma permeabilidade entre diversos campos de conhecimentos. Isso está presente no caráter trans-
versal e especulativo, não apenas da Arquitetura, como também do Urbanismo no que diz respeito a 
materiais, formas e conteúdos; na estrutura, na ergonometria e na consideração dos direitos difusos, 
na sociabilidade e, ao mesmo tempo, na preocupação artística com a beleza, a surpresa e a inovação 
das criações, quase sempre bem-vindas e admiradas pela sociedade. Por conta disso, dissolvem-se 
as trincheiras paradigmáticas presentes na pesquisa e em sua aplicabilidade pragmática quando o as-
sunto são os projetos arquitetônicos e urbanísticos, muitas vezes solicitados pelo mercado de trabalho.

Ao se compor uma matriz interdisciplinar para o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale, 
promove-se uma abertura e, ao mesmo tempo, uma ampliação do horizonte que propõe a exploração 
de limites disciplinares através do fortalecimento e da experiência inovadora. Para tanto, é necessário 
explicitar algumas das visões a respeito da interdisciplinaridade. Lenoir e Hasni (2004) classificam a 
interdisciplinaridade considerando três movimentos: o lógico-racional (associado à cultura científica 
francesa), centrado em dimensões epistemológicas, racionais e científicas, na busca de um significado 
amplo para o termo; o lógico-instrumental, da cultura norte-americana, que valoriza a funcionalidade 
social e profissionalizante alcançada por meio do compartilhamento de saberes disciplinares; e o movi-
mento lógico-subjetivo (brasileiro), referenciado nas dimensões humanas e afetivas que permitem uma 
exploração do universo que carregamos em nós mesmos enquanto seres constituídos por saberes e 
experiências vivenciais e, portanto, em constante construção. O que se percebe é que nas décadas re-

1 - Especialista; Curso de Arquitetura e Urbanismo; ilara.melo@univale.br. 
2 - Mestre; Curso de Arquitetura e Urbanismo; jose.filho@univale.br. 



Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da Univale

75

centes, o modelo americano impactou de maneira profunda a universidade brasileira, tanto no trabalho 
disciplinar, como no interdisciplinar, tornando o “fazer” intimamente ligado à educação e à formação de 
discentes para o mercado de trabalho. Desta forma, o humanismo presente no modelo lógico-racional, 
derivado do Renascimento e do Iluminismo, que travou luta contra o obscurantismo em seu contexto 
histórico, tem sofrido mudanças, mesmo em países europeus como a Inglaterra. O taylorismo america-
no aplicado na produtividade das fábricas vem sendo adotado nas universidades brasileiras e de gran-
de parte do mundo, buscando respostas pragmáticas para perguntas instrumentais tanto no âmbito do 
ensino quanto no da pesquisa e da extensão.

Enquanto técnica aplicada na elaboração projetual para a construção, o taylorismo adéqua-se à 
Arquitetura com naturalidade, uma vez que a palavra arquitetura é originária do casamento de dois ter-
mos gregos (arkhé, que significa principal e tékhton, significando construção). Na criação de projetos, 
o campo da Arquitetura arrasta consigo conhecimentos diversos e, às vezes, provenientes de campos 
próximos e distantes. Podemos citar a Matemática, a História, a Arte, a Economia e a Sociologia como 
alguns deles (LEMOS, 2003). O trabalho de organização e orientação de espaços no atendimento a 
interesses humanos é valorizado quando há, na criação do arquiteto e urbanista, a criatividade artísti-
ca, fazendo a obra agregar outros valores além da mera funcionalidade. O mesmo acontece com o ur-
banismo, que envolve “análises de questões técnicas tais como as especificidades de ruas e questões 
sociais e territoriais num sentido mais amplo” (COSTA, 2002, p. 14). Portanto, tanto a interdisciplinari-
dade quanto a transversalidade, em comunicação com outros campos de conhecimentos de aspecto 
mais teórico do que prático, são possibilidades presentes em um Curso de Arquitetura e Urbanismo 
como este que vem sendo o oferecido pela Univale desde 2001. De acordo com Leis (2003), os três 
movimentos conceituais em torno da interdisciplinaridade devem ser concebidos como abertos no 
sentido de se mesclarem na busca de uma complementaridade, uma vez que as necessidades profis-
sionais do mercado de trabalho e dos sujeitos nele envolvidos, podem ser diversos. As experiências 
interdisciplinares no curso partem deste princípio, promovendo um cruzamento entre atividades disci-
plinares e interdisciplinares, às vezes, com lógicas diferentes.

A MARATONA DE PROJETOS E O PROJETO INTEGRADOR

As duas atividades desenvolvidas no âmbito do curso atestam que as ciências e as técnicas, 
cada vez mais, são submetidas a dúvidas e a preocupações sociais. O casamento entre dois ou mais 
macrocampos de conhecimentos em sua materialidade técnica e em sua imaterialidade, torna-se im-
prescindível visto que, atualmente, questões ambientais, de legislação e de saúde, urbanísticas, agrí-
colas, de produção de bens de consumo, de habitação e de moradia tornam-se, cada vez mais corri-
queiras, promovendo um hibridismo necessário. Nos estudos a respeito de cidades, e nos processos 
técnicos que estão intimamente ligados à população, à história dos grupos humanos e suas ideações, 
sejam elas afetivas ou imaginárias. Assim, as Ciências Sociais contribuem com a Geografia, a História, 
a Economia, a Sociologia quando expõem valores morais, visões de mundo. Nelas também, muitas 
vezes a materialidade se conjuga com a imaterialidade na disciplina Estudos Sociais e Econômicos, 
oferecida no sexto período do curso. Em outros períodos, a Matemática propicia a invenção de ins-
trumentos de pensamento que auxiliam na resolução de problemas projetuais. Desta forma, o curso 
exercita e ensina, por meio de sua matriz curricular, o que vem acontecendo atualmente na vida real e 
profissional: as sociedades contemporâneas estão imersas em realidades híbridas. A interdisciplinari-
dade se apresenta, desta forma, como solução para a resolução de problemas complexos na integra-
ção entre seus modelos explicativos e seus desdobramentos.

A Univale, no entrelaçamento do ensino, da pesquisa e da extensão, oferece aos seus gra-
duandos uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-os para o exercício 
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profissional em seu campo de atuação. Atendendo a esta missão, no Curso de Arquitetura e Urbanis-
mo, a distribuição de carga horária por período oferece disciplinas que atendem a eixos de formação 
que convergem para a formação de um profissional de múltiplas facetas, promovendo o encontro de 
disciplinas específicas, básicas e profissionalizantes. O ementário destas disciplinas, do primeiro ao 
décimo período, concilia a teoria com a prática no entrecruzamento de atividades artísticas, teóricas, de 
cálculos, de caráter prático (no sentido de aprofundar as técnicas de elaboração de projetos e o conhe-
cimento das propriedades instrumentais de materiais como metais, madeiras e minerais); de conscien-
tização, valorização e preservação ambiental; de respeito ao cidadão, aprofundando discussões sobre 
cidadania, direitos difusos e aspectos sociais, étnico-raciais e de gênero; de especificidades especiais 
físicas, mentais e culturais; de compreensão de aspectos econômicos, históricos e de preservação 
patrimonial; de aspectos urbanos, ergonômicos, de instalações hidrossanitárias e de paisagismo; de 
ética e técnicas construtivas, de estética, de legislação profissional e de administração de obras. Isso 
tudo, com a preocupação em desenvolver nos discentes o gosto pela pesquisa qualitativa e/ou quanti-
tativa através de trabalhos que envolvam memorais descritivos com dados quantitativos e qualitativos. 
É preciso lembrar que o curso conta, ainda, com o ensino de Libras, de caráter optativo, oferecido 
como componente curricular. Dentre as atividades práticas supervisionadas, a Maratona de Projetos e 
o Projeto Integrador vêm sendo, ao longo dos últimos anos, eventos pautados na interdisciplinaridade, 
presente na comunicação existente entre os conteúdos que fazem parte da matriz curricular. As duas 
atividades recebem a denominação, sob o ponto de vista avaliativo, de Atividades Práticas Supervi-
sionadas (APS), cada qual com o valor de 10 pontos, que são acrescentados a uma Avaliação Global, 
de 10 pontos e a 70 pontos de provas teóricas distribuídas em três ocasiões ao longo do semestre. 
Uma APS pode ser um seminário, um trabalho teórico, um exercício prático, uma atividade à distância, 
via-portal do aluno, mas no Curso de Arquitetura e Urbanismo, a opção escolhida são trabalhos que 
possuam a característica interdisciplinar. A Maratona de Projetos e o Projeto Integrador se firmaram, 
desde 2014, como atividades com este perfil. A cada ano, em consulta ao Colegiado do curso, a co-
ordenação elege uma temática a ser explorada por estas atividades. Em 2018, o tema escolhido foi 
“Cidades Inteligentes”, respaldado por unanimidade pelo corpo docente como uma oportunidade de 
envolver os alunos na resolução de problemas cotidianos e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho 
acadêmico praticado em equipe no exercício da agilidade mental e da aplicabilidade dos conteúdos 
estudados em sala de aula. Desta forma, esses eventos são atividades que envolvem a participação 
das disciplinas de todos os períodos. 

A Maratona foi realizada numa parceria entre o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale, a 
Prefeitura Municipal de Governador Valadares e o Conselho da Pessoa com Deficiência de Governa-
dor Valadares (CMPD). O calendário deste concurso se realizou conforme lançamento do edital no dia 
10 de abril, com a realização do evento no dia 14 do mesmo mês. A divulgação dos resultados da equi-
pe vencedora aconteceu no dia 07 de maio. Buscando maior integração dos cursos que fazem parte do 
Núcleo de Tecnologia, foram disponibilizadas 30 vagas para alunos das Engenharias Civil e Civil Am-
biental. Cada grupo entregou em CD os arquivos de 02 (duas) pranchas em tamanho (90x120cm) com 
orientação retrato (com maior dimensão na vertical), conforme modelo disponibilizado pela organiza-
ção da Maratona. O arquivo entregue, obrigatoriamente no formato PDF e JPEG, teve como tamanho 
máximo o de 10MB e, obrigatoriamente, uma resolução suficiente para leitura de textos e quaisquer 
outros conteúdos contidos na prancha. Nesta prancha foram apresentados todos os desenhos que as 
equipes consideraram pertinentes para a validação do júri. Os alunos tiveram a liberdade de escolher a 
escala, assim como o estilo de representação gráfica utilizado, ficando a critério das equipes a melhor 
maneira de apresentar seu trabalho. Os textos descritos foram apresentados nas pranchas em língua 
portuguesa.

 Coube ao Colegiado do Curso, a organização da Maratona, e a Coordenação ficou encar-
regada de providenciar a elaboração do edital juntamente com a comissão do evento, assim como 
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acompanhar e viabilizar as providências necessárias para a realização do concurso desde o início até 
a divulgação dos resultados finais. O júri foi composto por uma banca avaliadora constituída por profes-
sores do próprio curso, que avaliou os projetos de cada equipe e publicou posteriormente os resultados 
finais. Os critérios de avaliação adotados foram os seguintes: apresentação (habilidade de expressar 
claramente as ideias); solução funcional (habilidade de compreensão do programa e sua respectiva 
solução); inovação (solução criativa de problemas bem como coerência entre o diagnóstico apresen-
tado e a proposição). Os participantes trouxeram material de desenho (papel, lapiseira, canetas, pin-
céis, escalímetro, régua, computador, máquina fotográfica), além de um CD que na qual foi gravada a 
proposta projetual. Todos os participantes receberam certificados e a Maratona de Projetos consistiu 
numa atividade cujo valor foi o de 10 pontos. Os direitos autorais das soluções apresentadas estão 
resguardados no artigo 11 da Lei 8666/93 e o projeto vencedor deste concurso poderá ser edificado 
por meio de um convênio firmado entre a Univale e a Prefeitura Municipal de Governador Valadares, 
através da SEPLAN (Secretaria de Planejamento).

Outro exemplo de como a interdisciplinaridade é cultuada no Curso de Arquitetura e Urbanismo 
é o Projeto Integrador, que também oferece oportunidade aos discentes de ampliarem seus conheci-
mentos teóricos e práticos. No primeiro semestre de 2018 foi proposta a curricularização deste Projeto, 
fazendo com que este assumisse um caráter extensionista e se relacionasse com os componentes 
curriculares que o PPC (Projeto Pedagógico do Curso) propõe. Outras referências foram utilizadas, 
como é o caso das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que tratam de políticas e de ações vol-
tadas para a Educação de uma forma geral, e dos documentos norteadores das práticas pedagógicas 
da Univale. Com o intuito de aproximar o Projeto Integrador com a realidade profissional, foi firmada 
uma parceria entre o curso e a Ardoce (Associação dos Municípios do Médio Rio Doce) e a Prefeitu-
ra Municipal de São Geraldo do Baixio, cidade situada a cerca de 200 km de Governador Valadares 
(MG). O projeto visava intervenções arquitetônicas e urbanísticas na Escola Municipal Tereza Barbosa 
e foi desenvolvido com uma contribuição pontual do primeiro ao oitavo período. As disciplinas que 
fazem parte de cada período dialogaram entre si na estruturação desta contribuição, que considerou 
não apenas intervenções no edifício da escola, como também, em seu entorno, envolvendo questões 
históricas, patrimoniais, urbanísticas, sociais, paisagísticas e afins. O professor referência de cada 
período ficou com a responsabilidade de coordenar as ações voltadas para um somatório múltiplo de 
projetos que, na verdade, consistiu num único projeto envolvendo teoria e prática, fruto de um trabalho 
em equipe. Por exemplo, o oitavo período realizou um diagnóstico da mobilidade urbana na área da 
escola, pesquisando questões como o impacto do trânsito nos horários de entrada e saída dos alunos, 
a verificação da existência ou não de redes de esgoto, e o recolhimento de água pluvial. A partir destas 
observações, inicialmente empíricas, foi elaborada uma proposta de intervenção no entorno da escola 
que incluiu, ainda, o tratamento dos passeios (paginação do piso, canteiros locais para plantio de árvo-
res), a consideração de pequenas rampas para cadeirantes para aumentar a acessibilidade na entrada 
da escola, bem como a sinalização da entrada e da saída do edifício e uma pintura de faixa de pedes-
tres na rua. Cada disciplina solicitou aos grupos de alunos especificidades na estruturação do projeto 
totalizante. A disciplina Projeto Arquitetônico VI solicitou técnicas e normas de acessibilidade aplicadas 
na implantação de conjuntos de habitações de interesse social; a disciplina Planejamento Urbano I 
solicitou um diagnóstico a respeito da mobilidade urbana do local; a disciplina Geoprocessamento e 
Métodos Digitais de Projetos solicitou um modelo digital do terreno; a disciplina Saneamento e Meio 
Ambiente solicitou que os alunos desenvolvessem uma composteira que, posteriormente foi doada à 
escola; a disciplina Projeto Integrado em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo solicitou um projeto de 
paisagismo nos passeios. 

Os acadêmicos do oitavo período foram divididos em duas equipes compostas por oito ou nove 
alunos. Todo o trabalho desenvolvido teve como pontapé inicial, um diagnóstico realizado por alunos, 
que visitaram o local na companhia dos professores, colhendo impressões sob a forma de elementos 
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gráficos (plantas, cortes e vistas), e de um memorial descritivo com listagem dos materiais a serem 
utilizados. Na divisão da turma em dois grupos, o grupo 1 ficou responsável pelos passeios (paginação 
do piso, canteiros, e locais para o plantio de árvores); o grupo 2, ficou responsável pela promoção de 
estudos para aumentar a acessibilidade na entrada da escola, sinalização e faixa de pedestres. Os 
grupos dos diversos períodos ficaram em contato permanente, uma vez que o objetivo final era a con-
cretização de um único projeto, fatiado em várias propostas de trabalhos. Os resultados finais da ação 
foram entregues no dia 30 de maio de 2018. A nota final dos grupos consistiu numa média, de acordo 
com a avaliação de cada professor das disciplinas envolvidas, tendo como critério uma pontuação de 
0 a 10 pontos. 

No Projeto Integrador é também facilmente visível a intencionalidade na distribuição das tarefas 
por períodos do curso, facilitando o encontro de eixos de formação que promovem o entrelaçamento 
de disciplinas específicas, básicas e profissionalizantes. O ementário dessas disciplinas, do primeiro ao 
décimo período, concilia a teoria com a prática no entrecruzamento de atividades artísticas, teóricas, de 
cálculos, de caráter projetual (no sentido de aprofundar as técnicas de elaboração de projetos, contato 
e manipulação de materiais como metais, madeiras e minerais); de conscientização, valorização e pre-
servação ambiental; de respeito ao cidadão, aprofundando discussões envolvendo cidadania, direitos 
difusos e aspectos sociais, étnico-raciais, de gênero e de especificidades físicas, mentais, e culturais; 
de compreensão de aspectos econômicos, históricos e de preservação patrimonial; de aspectos urba-
nos, ergonômicos, de instalações hidrossanitárias e de paisagismo; e de ética, técnicas construtivas, 
de estética, de legislação profissional e administração de obras. Isso tudo, com a preocupação em 
desenvolver o gosto pela pesquisa qualitativa e/ou quantitativa através de trabalhos que envolvam me-
morais descritivos com dados quantitativos e qualitativos. É preciso lembrar que o curso conta, ainda, 
com o ensino de Libras, de caráter optativo, oferecido como componente curricular. Dentre as ativida-
des práticas supervisionadas, a Maratona de Projetos e o Projeto Integrador vêm sendo, ao longo dos 
últimos anos, eventos pautados na interdisciplinaridade presentes na comunicação existente entre os 
conteúdos que fazem parte da matriz curricular.         

É oportuno também citar o trabalho desenvolvido pelo primeiro período no Integrador. Ainda 
“verdes” e com poucos meses de contato com o curso, os discentes diagnosticaram e trabalharam em 
possíveis intervenções na parte interna da escola com o entrelaçamento das seguintes disciplinas: Es-
tética; História da Arte; Introdução à Arquitetura; Desenho Livre I; Desenho Projetivo; História da Arte; 
Arquitetura e Urbanismo; Composição Tridimensional, sob a responsabilidade dos respectivos profes-
sores das disciplinas e coordenados pelo professor referência do período. O objetivo do trabalho desta 
turma foi o de providenciar uma análise e uma proposição no sentido de execuções de intervenções na 
parte interna da escola, baseadas em fundamentos envolvendo questões alusivas à estética e utiliza-
ção de motivações artísticas nas paredes internas por meio de ilustrações. Outro ponto das interven-
ções foi o do entorno da escola. Primeiramente, houve um diagnóstico prévio do desenho arquitetônico 
e urbano do entorno do edifício, estudando-se as normas de acessibilidade ao seu interior. Também 
divididos em dois grupos de oito a nove integrantes cada um, cada equipe, além de apresentar um 
diagnóstico realizado numa visita prévia ao local na companhia de vários professores, apresentou uma 
proposta de trabalho visando a utilização de elementos artísticos e um memorial descritivo com uma 
listagem básica dos materiais a serem utilizados. A contribuição de cada disciplina consistiu no seguin-
te: Estética, escrever memorial descritivo com fundamentação das ilustrações artísticas propostas para 
as paredes da escola, referenciando-se na investigação do Belo e da Arte presentes no conteúdo filo-
sófico abordado em classe; História da Arte, aprofundar estudos teóricos e de esboços das ilustrações 
mais convenientes a serem utilizadas, observando as tendências de estilos nas diversas escolas artís-
ticas estudadas, bem como propor uma cor ideal (pintura de fundo) para as paredes dos corredores e 
da Sala de Música; Introdução à Arquitetura, analisar os atributos arquitetônicos da escola; Desenho 
Livre I, discutir prováveis motivos ilustrativos a serem propostos para as paredes dos corredores e para 
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a parte frontal da Sala de Música; Desenho Projetivo, analisar o desenho da planta baixa da escola 
e agregar o documento como parte do Projeto Integrador; História da Arte, Arquitetura e Urbanismo, 
analisar as ilustrações, os atributos arquitetônicos e o entorno da escola; Composição Tridimensional, 
analisar a estrutura arquitetônica do edifício e o impacto ou possível impacto que o Projeto Integrador 
poderá trazer tanto à escola, como ao seu entorno.

TRANSVERSALIDADE

Na prática transdisciplinar, o Curso de Arquitetura e Urbanismo vem buscando diálogo com 
outros cursos, pertencentes a outros núcleos acadêmicos da Univale. Em 2017, em parceria com o 
Curso de Fisioterapia, uma atividade compartilhada foi praticada por acadêmicos de ambos os cursos 
na busca de resolução de problemas. O Curso de Arquitetura e Urbanismo, através de seus professo-
res, participou ativamente do Programa de Envelhecimento e Prevenção de Quedas. O programa foi 
desenvolvido no âmbito do Curso de Fisioterapia, no Centro Interdisciplinar de Geriatria e Gerontolo-
gia da Univale. A participação dos professores-arquitetos se deu através da confecção de maquetes 
interativas, abordando e propondo intervenções que amenizassem os riscos relacionados a quedas 
de idosos. O trabalho foi realizado da seguinte forma: os alunos do Curso de Arquitetura e Urbanis-
mo elaboraram quatro maquetes de uma residência sendo que, duas delas, atendiam às normas de 
acessibilidade e as outras duas deixavam de atendê-las, visando mostrar ao idoso os riscos de queda, 
limitando desta forma, a locomoção dos mesmos. Depois de concluída a primeira parte do trabalho, um 
grupo de idosos pôde discutir prováveis mudanças nas maquetes, atestando mais facilmente possíveis 
problemas de locomoção de pessoas da terceira idade. Desta atividade, participaram todos os gradu-
andos do quarto período da disciplina Maquetes do Curso de Arquitetura e Urbanismo, e seis alunos 
extensionistas do curso de Fisioterapia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades promovidas pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale nos apontam que 
a interdisciplinaridade é uma atividade facilitadora de maiores opções de criatividade e de comple-
mentaridade acadêmica, preparando os discentes para o atual mercado de trabalho. Ao promover o 
cruzamento entre atividades com lógicas diferentes, ela torna-se facilitadora de uma síntese entre as 
lógicas racional, instrumental e subjetiva porque está relacionada não apenas com um trabalho de 
equipe, como também com o individual. Isso porque, na maioria das vezes, nem sempre todas as 
perguntas legítimas possuem uma única resposta verdadeira sendo as restantes, consideradas erra-
das (Leis, 2003). A integração de alternativas complementares surge, então, como um caminho para 
a formação acadêmico-profissional, fazendo do conhecimento algo empírico, interpretativo e crítico ao 
mesmo tempo. A prática e o esforço interdisciplinar se apresentam desta maneira, como “uma forma 
de ensino, um novo paradigma, uma nova categoria de pensamento” (FAZENDA, 1994, p.45). Uma 
abordagem integrada na resolução dos problemas sempre esteve associada a disciplinas técnicas. De 
uma forma geral, pode-se afirmar que nenhum processo técnico deve se limitar a um único domínio de 
competência. A experiência desenvolvida pelo Projeto Integrador e a Maratona de Projetos da Univale 
é um esforço de colaboração entre as ciências da “materialidade” e as ciências humanas na resolução 
de problemas de natureza híbrida. Isso porque a Arquitetura e o Urbanismo solicitam a convivência dos 
aspectos presentes nas chamadas “ciências duras” e nas “ciências humanas e sociais”. Desta forma, 
a colaboração da materialidade entre as técnico-ciências e as ciências humanas torna-se um fator que 
pode ser atestado tanto dentro da acadêmica, no âmbito do curso, como no mercado de trabalho do 
arquiteto urbanista. 
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Todavia, é oportuno lembrar que a interdisciplinaridade precisa ser orientada por uma pedagogia 
adequada, com uma capacidade de diálogo, que pelo menos, tente restituir uma unicidade do saber, 
produzindo desta forma, um modelo sintético da realidade complexa. Talvez, o desafio pedagógico do 
curso em atividades como a Maratona e o Projeto Integrador, consista em moldar espíritos num traba-
lho metódico para a colaboração, troca de informações e a aventura em explorar campos e disciplinas 
próximas e distantes da Arquitetura e do Urbanismo. O resultado desta iniciativa poderá, então, além 
de preparar um profissional “antenado” com a realidade contemporânea, propiciar o desenvolvimento 
de um olhar crítico na produção de um conhecimento generalizante. Ao abrir as portas para o diálogo 
e baixar as barreiras intelectuais, outro resultado que pode ser aproveitado positivamente é o de abrir 
mão das certezas, adquirindo capacidades novas para serem aplicadas em situações desafiadoras 
dentro de um processo de crescimento na resolução de problemas. A metodologia e os instrumentos a 
serem utilizados podem variar de acordo com o tipo de interdisciplinaridade a ser buscado, entretanto, 
o caráter híbrido da realidade solicita intercâmbios e cooperação entre diversas áreas na edificação 
de um projeto construtivo, especialmente no domínio das técnico-ciências onde as convergências e 
hibridações são mais frequentes. Esse esforço metódico deve, então, ser consentido no intuito de se 
criar um espírito novo que utilize competências que promovam a ampliação do horizonte intelectual. A 
vontade de alçar esse voo é indispensável. A interdisciplinaridade não pode ser forçada entre os es-
pecialistas. Na academia ela depende de um caminho pedagógico longo, minucioso e de imaginação 
criativa. Caminho este que vem sendo exercitado no âmbito do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Univale. 
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PARQUE DA CIÊNCIA: 
despertando o interesse

pela ciência
Célia Regina Si lva Santos Pimenta1

Rosemary Souza Ferreira 2

Adriana de Oliveira Leite Coelho3

INTRODUÇÃO

Com a finalidade de despertar o interesse pelo ensino de ciências, e também buscar novas 
perspectivas para a educação, difundir e popularizar os conhecimentos científicos da área de física e 
química, um grupo de professoras da Univale, numa iniciativa pioneira no Estado, idealizou e concebeu 
o Parque da Ciência acerca de 20 anos.   

O Parque da Ciência tem propiciado livre acesso aos professores e alunos dos cursos da Ins-
tituição, e também aos alunos da Educação Básica das escolas públicas e privadas de Governador 
Valadares e região desde a sua inauguração em setembro de 1997.

 O PARQUE DA CIÊNCIA DA UNIVALE

O Parque da Ciência é uma atividade de extensão e ação comunitária do curso de Engenharia 
Civil que disponibiliza duas professoras: uma de física e outra de química para coordenar as ações de 
visita, com objetivo de promover a integração entre a Educação Básica e o Ensino superior, bem como 
servir de suporte para os cursos de Engenharia da Univale.

As professoras monitoras desenvolvem com alunos da Educação Básica de Governador Va-
ladares e região experimentos e demonstrações, respeitando a faixa etária de cada grupo visitante, 
oficinas em parceria com as escolas, orientam os professores sobre realização de Feira de Ciências e 
atendem à demanda da disciplina Prática da Engenharia dos cursos da Engenharia Civil e Engenharia 
Civil e Ambiental e Metodologia do Ensino de Ciências do curso de Pedagogia da Univale.

O estudo empreendido por Cachapuz (2005) reconhece que o ensino de ciências carece de 
renovações, a fim de que contribua para a formação de cidadãos críticos e participativos. 

Argumenta o citado autor, que os conteúdos e processos são meios de encontrar possíveis 
respostas sobre questões que ganham sentido. Sendo um propósito do ensino a compreensão da ci-
ência, da tecnologia, do ambiente, das relações e implicações sociais entre umas e outras, e como os 
conhecimentos sociais se repercutem nos objetos de estudo da ciência e da tecnologia.

Buscando atingir seu objetivo, o Parque da Ciência mantém uma exposição permanente de 
experimentos de Física e Química, para receber visitas técnicas, gratuitamente, de professores e estu-
dantes de Governador Valadares e região. 

Encontra-se em exposição várias demonstrações que foram elaboradas a partir de aparelhos 

1  Mestre; Curso de Engenharia Civil; celia.pimenta@univale.br. 
2  Especialista; Curso de Engenharia Elétrica; rosemary.ferreira@univale.br
3 Doutoranda; Engenharia Civil; adriana.coelho@univale.br. 
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desenvolvidos na própria oficina eletromecânica da Universidade, sob a orientação dos professores, e 
também equipamentos adquiridos no mercado nacional e internacional.

É oportuno ressaltar que, diante da relevância do trabalho desenvolvido pelo Parque da Ciência, 
a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG através do Programa de 
Popularização da Ciência e Tecnologia destinou recursos em 2004 para o projeto Aperfeiçoamento do 
Parque da Ciência da Univale visando democratizar a informação sobre a produção do conhecimento 
em ciência e tecnologia, assim como suas implicações no dia a dia das pessoas.

O trabalho desenvolvido pelo Parque da Ciência consiste em visita técnica que é previamente 
agendada pela escola visitante e pela Assessoria de Comunicação da Univale. Tudo isso busca propi-
ciar ao visitante um melhor aproveitamento, ou seja, trata-se de um atendimento personalizado diante 
da demanda de cada grupo visitante. 

Os professores monitores buscam a interação do visitante com os experimentos, desenvolvidos 
pelo parque, a fim de verificarem o princípio físico ou químico de cada aparelho.

 Oficinas são ministradas pelos professores extensionistas com os alunos da Educação Básica.  
Utilizando materiais de baixo custo, essas oficinas, têm por objetivo fornecer aos alunos, um material 
acessível por meio dos quais se identifiquem os princípios científicos que foram abordados durante a 
visitação.

O parque oferece, ainda, suporte a professores que desejam realizar feiras de ciências em 
suas escolas. Diante da demanda apresentada pelos professores, as professoras monitoras fornecem 
ideias e modelos para a feira. É interessante destacar que os professores extensionistas desenvolvem 
as ideias e os modelos, a partir do material idealizado pelos professores, analisando a viabilidade da-
quele experimento, a ser apresentado na feira. 

Buscando popularizar o conhecimento científico, o Parque da Ciência participa de workshops. 
Estas participações acontecem em feiras e no Shopping da cidade, visando apresentar ao público 
em geral, a ciência, desmistificando e demonstrando conceitos científicos que integram o dia a dia da 
população. 

A disciplina Prática de Engenharia dos Cursos de Engenharia Civil e Engenharia Civil e Ambien-
tal da Univale com o intuito de aprofundar os conceitos, construir uma base teórica sólida e integrar 
os conceitos físicos e químicos, ao dia a dia do engenheiro, promove uma visita técnica ao Parque da 
Ciência.

Os graduandos do 1º período destes cursos conseguem identificar atráves dos experimentos 
por eles realizados no parque, a aplicação prática dos conceitos fisicos e químicos. A partir destes ex-
perimentos é solicitado aos discentes uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico, 
visando o estudo das aplicações dos conceitos/experimentos de física, química na Engenharia.

Figura 1: Alunos do 1º período de Engenharia Civil e Ambiental (22 /04/2015).
Fonte: ASCORG.
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Esta proposta tem por objetivo melhorar o ensino, e clarificar os conceitos, que são largamente 
utilizados na engenharia, associados à aprendizagem significativa.  Permitindo assim, ao estudante 
compreender todo o conhecimento que virá nos semestres seguintes, de forma interdisciplinar e subs-
tanciada nas determinações das diretrizes curriculares para a engenharia.

Assim, o Parque da Ciência da Univale tem como objetivos específicos:
• Expor e divulgar experimentos sem fins lucrativos para professores, alunos da Educação 

Básica de Governador Valadares e região e para a comunidade em geral. 
• Oportunizar aos alunos uma forma de aprendizagem através de experiências interativas 

capazes de demonstrar princípios básicos da Ciência de forma clara, concreta e objetiva.
• Contribuir para a formação dos alunos das Licenciaturas da Univale.
• Atender os estudantes da Univale colaborando com trabalhos desenvolvidos na discipli-

na Prática da Engenharia.  
• Servir de suporte a professores e alunos das redes públicas e privadas que não contam 

com laboratórios adequados para o desenvolvimento de suas aulas. 

O PARQUE DA CIÊNCIA NO COTIDIANO

Segundo Santos (2001, p. 27) é necessário “enfatizar (...), a problematização e a contextualiza-
ção dos conceitos, evidenciando as implicações da ciência e tecnologia e de sua utilidade e limitações 
no dia-a-dia, bem como a influência da sociedade no desenvolvimento das mesmas”.

Nesta linha Driver et al (1994, p. 34), prelecionam que “o conhecimento e o entendimento in-
clusive do conhecimento científico são construídos quando os indivíduos se engajam socialmente em 
conversações e atividades sobre problemas e tarefas comuns”.

 Neste contexto, o Parque da Ciência é um espaço de interação e conhecimento, que visa apre-
sentar de forma prática, os conteúdos teóricos ministrados em sala de aula.  Propiciando aos alunos a 
possibilidade de compreender e ampliar a realidade do mundo que os cerca, a partir dos seus conhe-
cimentos teóricos.

Carvalho (2004, p. 31) recorre a uma citação de Einstein na qual o cientista sustenta que:

Nenhum cientista pensa com fórmulas. Antes que o cientista comece a calcular, deve ter em seu 
cérebro o desenvolvimento de seus raciocínios. Estes últimos, na maioria dos casos, podem ser 
expostos com palavras simples. Os cálculos e as fórmulas constituem o passo seguinte.

Neste viés, com o intuito de simplificar e popularizar o conhecimento científico, o Parque da 
Ciência conta com diversos aparelhos e experimentos. 

 O gerador de Van de Graff, que integra o acervo do parque separa cargas permitindo compre-
ender a eletrização por atrito. É possível explicar que o mesmo acontece quando, ao esvaziarmos uma 
sacola de arroz, e a sacudimos de cabeça para baixo, alguns grãos continuam grudados na parte de 
dentro da sacola. Também é o mesmo que acontece quando os pelos do braço ficam em pé quando 
colocamos o braço dentro de uma sacola de plástico nova. 

A utilização do gerador de Van de Graff permite a análise de dois conceitos físicos: a eletrização 
por atrito, que consegue explicar a formação dos raios que se produzem por grandes quantidades de 
cargas nas nuvens; e o campo elétrico que é nulo dentro de uma superfície esférica carregada. A partir 
das explicações destes conceitos pode-se entender o motivo de estarmos seguro dentro de carros 
e aviões quando estes são atingidos por raios. Também é possível discutir a eletrização por indução 
quando uma pessoa é atingida por um raio.
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Figura 2: Estudante do Curso de Psicologia no gerador de Van Graff(19/05/2016).
Fonte: Arquivo Pessoal.

Figura 3: Estudantes do Colégio Franciscano Imaculada Conceição (16/06/2016).
Fonte: ASCORG.

Como descrito acima, aplicamos elementos do cotidiano que são formulados para garantir a 
compreensão dos conceitos e de sua utilidade.

Ao girar um visitante sobre a cadeira giratória, nota-se que o giro aumenta quando a pessoa 
fecha seus braços, e quando ocorre a participação de duas pessoas na cadeira giratória, a pessoa de 
menor massa girará com maior rapidez. O mesmo ocorre no movimento de uma bailarina, que inicia 
seu giro nas pontas do pé e tem sua velocidade de rotação alterada, ao fechar os braços. Tal prática 
constata o conceito de momento de inércia e velocidade de rotação de maneira simples. 
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Para saber o princípio que faz o avião voar, um motor é colocado dentro de um cubo, e quando 
ligado, a bola que descansa sobre ele, sobe. Ela voa e se move na direção do jato de ar. A física explica 
como a pressão através do jato de ar, neutraliza o efeito da gravidade.

O globo de plasma que contém gás na esfera sofre ionização e ocorre o deslocamento de car-
gas. As cargas excitam os elétrons do gás, e estes, ao voltarem para o estado inicial, liberam uma luz. 
Então, os vários raios luminosos que são percebidos, se devem a corrente conduzida por este gás. Os 
raios ficam mais brilhantes na direção de quem o toca. Além disso, é possível acender uma lâmpada 
com um simples toque. Isto ocorre dado o envio de cargas para a terra naquele ponto, o participante faz 
o papel de um fio terra, pois as cargas se deslocam por ele até o solo.  É novamente a comprovação 
da transformação de energia.

Para destacar a transferência de energia utilizam-se duas bicicletas que não saem do lugar. Em 
uma, o participante faz girar as hélices de um ventilador, e em outra, é possível acender uma lâmpada.

Figura 4: Estudantes da Escola Estadual Professor Darcy Ribeiro (11/08/2016).
Fonte: ASCORG.

Em cima de um suporte é colocado um dado, o participante ao tentar pegar este dado, nota que 
se trata de uma imagem projetada através de espelhos côncavos voltados um para o outro. Isso leva 
a descobrir que os mágicos utilizam da ciência para fazerem sua arte.

Foram construídos vários brinquedos e objetos com aplicações à vida cotidiana, para exemplifi-
car os conceitos de peso, centro de gravidade, equilíbrio e a utilização de dispositivos ou mecanismos 
que podem reduzir o esforço através da utilização de máquinas.

 Mostramos que as máquinas são capazes de transformar e aproveitar a energia de várias for-
mas, como por exemplo, térmica, química, mecânica, entre outras.

Assim, é possível trabalhar a energia e suas transformações de forma clara e simples, consi-
derando que nós temos a capacidade de gerar, controlar e distribuir energia para nosso bem-estar e 
progresso de forma sustentável. 

Com estas práticas é possível explicar que o calor, a luz, a eletricidade são formas de manifes-
tação da energia e fazem parte do nosso dia a dia.

O nosso corpo é uma combinação metabólica feita na medida certa, formado por diversas subs-
tâncias em constante transformação que possibilitam a vida humana. O experimento do homem quí-
mico no Parque da Ciência é representado em uma estrutura metálica, que apresenta os principais 
elementos presentes no corpo humano e sua importância para o organismo.

Usando materiais alternativos, a Tabela Periódica, o grande princípio organizacional da química, 
que é uma ferramenta na qual temos os elementos conhecidos organizados em colunas horizontais 
e verticais. Foi confeccionada com latinhas de refrigerantes dando informações sobre os elementos e 
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exemplos de como eles são utilizados. 
Já a ampulheta de líquidos mostra o comportamento de dois líquidos não miscíveis (que não se 

misturam) e que têm densidades diferentes, colocados no mesmo recipiente. Os líquidos imiscíveis se 
dispõem em camadas de acordo com sua densidade. Então, as substâncias de menor densidade se 
sobrepõem sobre as substâncias mais densas. 

No nosso caso, temos uma ampulheta de plástico, contendo água e gasolina. Se colocarmos 
a ampulheta em pé, de forma que a água fique para cima e a gasolina para baixo, teremos gotinhas 
subindo e descendo. Como a água tem densidade maior que a da gasolina, ela tende a descer e a 
gasolina, a subir. Portanto, as gotinhas que descem são de água e as que sobem, são de gasolina, 
devido à diferença de densidade e por elas não se misturarem em função de suas polaridades. A água 
é polar e gasolina apolar. 

Quando mostramos esse experimento de separação água-gasolina abordamos a questão am-
biental desse conceito químico a partir do tema vazamento ou derramamento de petróleo, sendo um 
exemplo de contextualização que acarreta prejuízos para o meio ambiente e seres vivos.

É importante ressaltar que os professores orientadores abordam a História da Ciência e mos-
tram a evolução dos conceitos, as dúvidas, os erros e as limitações que ocorreram na construção do 
conhecimento científico.  

Uma parte significativa do ensino de Ciências diz respeito à experimentação nas aulas, e tra-
balhá-la é uma tarefa complexa quando entendemos que é uma atividade que procura fazer os alunos 
resolver problemas e questões que lhe são colocadas. Agindo sobre os objetos oferecidos e estabele-
cendo relações entre o que fazem e como o objeto reage à sua ação. Utiliza-se a atividade experimen-
tal como um instrumento gerador de conflitos cognitivos e espaço de partilha de comunicação.

A realização e interpretação da atividade experimental possibilitam a relação dos aspectos cien-
tíficos com as atividades vivenciadas pelos alunos. Tal estratégia é um recurso valioso para o ensino 
de Ciências.

À medida que se amplia o papel das atividades experimentais, implica ao professor em sala de 
aula fazer o possível para comunicar e argumentar com base em situações práticas, e, consequente-
mente, tomar providências para que o material necessário esteja disponível para as aulas.

Geralmente as ações do professor ficam limitadas, pois o material não é tão simples de ser 
obtido, e as instituições de ensino não disponibilizam tal aparato. Porém, persistente e motivado e bus-
cando, ele consegue desenvolver alguns equipamentos com material simples. Entretanto, o que não é 
sensato, é constrangê-lo a fabricar um material que deveria estar à sua disposição para que pudesse 
ajudá-lo em suas aulas.

Percebemos que vários professores visitantes de forma proativa, não ficam esperando que 
sejam instalados laboratórios sofisticados, com todo o material que necessitam na escola. Encontram 
formas alternativas: juntam material de baixo custo, confeccionam e/ou adaptam materiais simples 
para serem utilizados nas demonstrações, envolvem os alunos na fabricação de certos experimentos 
e experimentam na sala de aula e fora dela. 

Os experimentos, é claro, podem ser feitos com material de baixo custo, incentivando os alunos 
a selecionar e avaliar criticamente o resultado da experiência. 

MEMÓRIAS E CAMINHOS 

 O Parque da Ciência, já recebeu mais de 30 mil visitantes de Governador Valadares e cidades 
vizinhas como: Alpercata, Caratinga, Conselheiro Pena, Coroaci, Coronel Fabriciano, Divino do Traíra, 
Divino das Laranjeiras, Frei Inocêncio, Mathias Lobato, Ipatinga, Naque, Periquito, Resplendor e Teófi-
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lo Otoni, que passaram a conhecer melhor o mundo da ciência.
 As crianças, os adolescentes e os jovens que visitam o Parque da Ciência demonstram muito 

interesse e se mostram ansiosos para fazer a visita. Alguns grupos chegam até o Parque da Ciência 
pelo projeto “Conheça a Univale”, desenvolvido pela Assessoria de Comunicação Organizacional (AS-
CORG).

Através dos atendimentos à comunidade ocorreu a difusão do conhecimento científico, popula-
rizando a compreensão dos fenômenos naturais que contribuiu com a educação científica de crianças, 
jovens e adultos. 

Ao realizar a mostra itinerante do Parque da Ciência da Univale na Praça de Eventos do GV 
Shopping, sob a orientação dos alunos dos cursos de licenciatura de Física e Química, além dos 
professores, abriu-se a possibilidade de levar a população em geral um pouco de informação sobre a 
Física e Química. 

As pessoas que visitaram o Parque no GV Shopping tiveram a oportunidade de conhecer os 
princípios da ciência através da observação e exploração de diversos experimentos e equipamentos 
pertencentes ao Parque da Ciência. A mostra se apresentou como um grande potencial atrativo para 
pessoas de todas as idades e certamente contribuiu para que o público visitante participasse de ativi-
dades que visam a divulgação da ciência em nossa cidade e região. 

Em uma das participações no GV Shopping, a ideia era comemorar o “Ano Internacional da Fí-
sica”, declarado pela ONU (Organização das Nações Unidas) em homenagem aos 100 anos do “Ano 
Miraculoso” do físico Albert Einstein no ano de 2005.  

Um dos aparelhos que foram levados, nomeado de “cara-metade” no qual duas pessoas colo-
cam os rostos em lados contrários de uma caixa preta em que visualizam apenas metade do seu rosto 
e a outra metade será de quem estiver do outro lado da caixa. Ao aprender brincando no aparelho, 
uma visitante que participou da atividade do Parque no primeiro dia da exposição afirmando que: “Vou 
trazer meu namorado aqui porque sempre falamos que somos a ‘cara-metade’ um do outro. Quero ver 
na prática como é que vai ficar”, conforme foi noticiado pelo Diário do Rio Doce na época. 

Neste cenário, as visitas do Parque da Ciência realizadas por alunos, professores e a comu-
nidade em geral foram instigados a observar e refletir sobre fenômenos científicos contextualizados, 
vivenciando experiências divertidas de descoberta, aprendizagem, exploração e apropriação do saber 
científico.

CONCLUSÃO

O Parque da Ciência da Univale tem se mostrado relevante a todos os visitantes, porque de-
monstra a aplicação da física e química no dia a dia das pessoas, com interações da Ciência, da Tec-
nologia, da Sociedade e do Ambiente, em uma visão correta da ciência, de forma acessível, a fim de 
despertar o interesse de todos os visitantes. 

Assim, nesses 20 anos desde a sua criação, o Parque da Ciência tem cumprido o seu papel, 
levando aos alunos, aos professores e a população de Governador Valadares e região um instrumento 
de divulgação e estímulo à descoberta científica, de forma simples e prática. 
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INTRODUÇÃO 

O atual cenário nacional envolvendo a gestão dos resíduos sólidos urbanos está cada vez 
mais preocupante vista a exacerbada geração, produção e consumo de produtos, o que acelera a 
destruição do ambiente, comprometendo a sustentabilidade e, por conseguinte, a qualidade de vida 
(WALDMAN, 2010).

Nos quesitos ambientais, a disposição inadequada de resíduos pode contribuir para a poluição 
das águas, do ar, do solo, bem como favorecer impactos negativos sobre a flora e fauna, além de estar 
intimamente ligada a questões estéticas que comprometem o bem-estar das pessoas (NASCIMENTO 
2012). 

O gerenciamento de resíduos sólidos quando trabalhado de maneira integradora proporciona 
uma diminuição na geração de resíduos, e fomenta a prática de hábitos de consumo sustentáveis 
(BRINGHENTI, 2011). Considerando o papel que as instituições de ensino, tais como a Univale, exer-
cem na formação profissional e pessoal de profissionais de diversas áreas que irão atuar no mercado 
de trabalho, discutir o gerenciamento dos resíduos no âmbito destas instituições fomenta a conscienti-
zação do papel dos cidadãos neste processo, sendo estes profissionais multiplicadores desta consci-
ência ambiental no mercado de trabalho. 

O material presente neste capítulo refere-se a um projeto desenvolvido na Univale no ano de 
2016, envolvendo e integrando os cursos de Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia Civil e Arquite-
tura e Urbanismo, por meio da disciplina Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos cursos de Engenha-
ria e da disciplina Saneamento e meio ambiente, comum aos três cursos. 

Por meio do projeto “Conhecendo nosso lixo” foram realizadas ações norteadas pelas políticas, 
programas e práticas relativas à Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10, que construíram 
conhecimento referente à gestão integrada dos resíduos de forma simétrica e endógena no intuito de 
estabelecer valores norteadores para o desenvolvimento sustentável na organização social.

1 Doutorando; Curso de Engenharia Civil e Ambiental; hernanicsantana@gmail.com. 
2 Mestranda; Curso de Engenharia Civil e Ambiental; dayaneferreira2105@gmail.com. 
3 Mestrando; Curso de Engenharia Civil e Ambiental; rondinelly.pereira@univale.br 
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RELATANDO A EXPERIÊNCIA

O desenvolvimento do projeto foi realizado em duas fases, sendo a primeira fase realizada no 
Campus II da Univale, e a segunda fase uma atividade extensionista envolvendo escolas públicas da 
cidade de Governador Valadares. 

A primeira fase, realizada com acadêmicos do curso de Engenharia Civil e Ambiental por meio 
da disciplina Gerenciamento de Resíduos Sólidos, foi subdivida em etapas baseadas na da Lei 12.305: 
Política Nacional dos resíduos sólidos (Brasil, 2010) e nas normas NBR 10.004: Resíduos Sólidos – 
Classificação (ABNT, 2004) e NBR 10.007: Amostragem de resíduos sólidos (ABNT, 2004).

A primeira etapa desenvolvida foi o estudo do cenário referente ao gerenciamento de resíduos 
sólidos no Campus II da Univale, contrastando-o aos cenários municipal e nacional, provocando a 
visão crítica dos estudantes quanto às formas de redução na quantidade de resíduos descartados e 
quanto à destinação correta dos mesmos. 

Na segunda etapa, os estudantes realizaram o levantamento dos pontos de descarte e acúmulo 
de resíduos no Campus por meio de visitas para reconhecimento e entrevistas com os funcionários dos 
setores. De posse dos dados levantados, foi realizada a terceira etapa, que consistiu no mapeamento 
dos pontos de descarte de resíduos no Campus II (figura 1), classificados em  Resíduos Orgânicos, 
gerados principalmente nas cantinas, lanchonetes e áreas verdes do Campus (destacado em verde no 
mapa); Resíduos de Serviços de Saúde, nas clínicas e laboratórios (destacado em amarelo no mapa); 
e Resíduos recicláveis, produzidos nos edifícios ED-02, setor administrativos em geral: Centro Tecno-
lógico e Científico; Biblioteca;  Agência Bancária;  Xerox  e demais salas de aula em todo o Campus 
(destaque em laranja no mapa). A classificação e caracterização dos resíduos sólidos gerados em uma 
determinada atividade é o primeiro degrau para estruturar um plano de gestão adequado.

Figura 1: Mapeamento dos pontos de descarte de resíduos no Campus II da Univale.
Fonte: Os autores.
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Figura 2: Coleta de resíduos orgânicos em uma cantina do Campus II da Univale.
Fonte: Os autores.

Após a classificação dos resíduos, na quarta etapa do projeto, os discentes foram divididos for-
mando três grupos, no intuito de que cada grupo realizasse as etapas seguintes do projeto trabalhando 
com um dos tipos de resíduos definidos na etapa de mapeamento.

Na quinta etapa do projeto, cada grupo realizou a caracterização e quantificação dos resíduos 
descartados no Campus, conforme classificação previamente definida. 

Os dados referentes aos resíduos orgânicos foram levantados nos pontos onde há maior predo-
minância de resíduos orgânicos, que podem vir a causar impactos negativos ao meio ambiente além 
de servir como fator para vetores patológicos, dependendo de sua gestão, acondicionamento e desti-
nação. A figura 2 apresenta os alunos realizando as coletas.

Os dados referentes aos Resíduos de Serviços de Saúde foram coletados nos laboratórios e 
clínicas, também com intuito de caracterizá-los quantitativamente, como apresenta a figura 3, assim 
como foi realizado com os Resíduos recicláveis, coletados nos pontos de maior descarte dos mesmos 
no Campus (figura 4). 

Figura 3: Coleta de resíduos de serviço de saúde no 
Campus II da Univale.

Fonte: Os autores.

Figura 4: Coleta de resíduos recicláveis no Campus II 
da Univale.

Fonte: Os autores.

O grupo realizou a caracterização dos resíduos sólidos no Campus, fazendo a separação por 
tipo de material e pesagem dos resíduos gerados no período de uma semana. A caracterização é uma 
importante ferramenta de trabalho que permite a obtenção de informações que possam ser aplicadas 
em estudos de modelos de gestão adequados e eficientes, transporte, valorização e tratamento dos 
resíduos produzidos.
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Na sexta etapa, os alunos concluíram a primeira fase do projeto. Foram realizados estudos so-
bre os potenciais de reutilização, reciclagem e descarte final adequado para os resíduos quantificados 
na etapa anterior. 

Nesta primeira fase, o objetivo principal foi fomentar a discussão crítica, contribuindo para a 
formação profissional e pessoal dos estudantes, despertando o sentimento de pertencimento ao am-
biente como um todo, não só identificando problemas, mas refletindo sobre ações e alternativas sus-
tentáveis como contribuição ao meio ambiente.

As propostas de ações apresentadas pelos grupos na última etapa visando otimizar o gerencia-
mento de resíduos no Campus embasaram discussões mais amplas, culminando em reflexões sobre 
a atuação pessoal no gerenciamento de resíduos. Devido ao notório envolvimento dos estudantes nas 
ações foi proposta a continuidade do projeto, com a execução das propostas indicadas na sexta etapa 
do projeto, dando assim, origem à segunda fase do mesmo, na qual os estudantes tiveram participação 
ativa no planejamento e escolhas das ações a serem implementadas.

Na segunda fase do projeto, culminou na interação entre os cursos de Arquitetura e Urbanismo 
e Engenharia Civil todos dentro da disciplina de Saneamento e Meio ambiente.  

Diante da caracterização realizada, concluiu-se que o maior volume de resíduos descartados no 
campus universitário era orgânico, cenário comum a grande maioria dos municípios brasileiros onde 
cerca de 60% da composição dos resíduos coletados são orgânicos (WALDMAN, 2010). Sendo assim, 
foram planejadas ações no intuito de reduzir o volume de resíduos gerados diretamente na fonte. 

Foi realizado um estudo para reciclagem de resíduos orgânicos de baixo custo tanto operacio-
nal quanto de implantação, sendo a melhor proposta a criação de composteiras orgânicas a serem 
locadas em pontos estratégicos no campus. 

Para execução das composteiras foi proposta uma competição entre as turmas participantes 
do projeto visando à confecção de composteiras com materiais reutilizados e reciclados, assim com o 
menor custo e maior eficiência na compostagem, sendo os produtos apresentados na Feira do projeto 
integrador, evento realizado na Univale pelos cursos de Engenharia (Figuras 5 e 6). 

Figura 6: Exposição das composteiras no Projeto Inte-
grador.

Fonte: Os autores.Figura 5: Exposição das composteiras no Projeto Inte-
grador.

Fonte: Os autores.

Os locais escolhidos no campus II da Univale para receber as composteiras foram a Horta 
medicinal e a Unidade de produção agrícola, ambas necessitam de compostos orgânicos para suas 
atividades de produção. Para a utilização das composteiras, os estudantes realizaram oficinas para 
capacitação dos funcionários e técnicos que atuam nesses setores da Universidade que receberam os 
equipamentos.
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Figura 7:  Entrega das composteiras as escolas.
Fonte: Os autores.

Figura 8: Palestra sobre Educação Ambiental.
Fonte: Os autores.

Figura 9: Entrega das composteiras as escolas 
Fonte: Os autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a execução do projeto, verificou-se que é possível reutilizar, reciclar e agregar valor aos 
resíduos orgânicos gerados em instituições de ensino. 

O engajamento dos alunos no projeto, demonstrou preocupação com a redução dos resíduos 
sólidos descartados e em apresentar propostas viáveis como alternativas à minimização de impactos 
socioambientais. Destaca-se o grande impacto no tocante à educação e conscientização ambiental 
oportunizado pelo projeto aos estudantes participantes, formando agentes multiplicadores destes co-
nhecimentos, permitindo que os atores envolvidos, tanto os estudantes da Univale como os das es-
colas municipais participantes, adquiram uma consciência ética com relação ao uso e descarte de 
produtos visando a preservação ambiental.

Em vista dos resultados aqui apresentados, esta experiência na Univale poderá subsidiar outros 
projetos ou ações extensionistas com perspectiva de contribuir para soluções aplicáveis ao gerencia-
mento de resíduos do entorno e região do Campus universitário. 

As demais composteiras confeccionadas pelos estudantes foram doadas para escolas e cre-
ches públicas da cidade de Governador Valadares, realizando também oficinas para capacitação de 
funcionários, professores e alunos para sua utilização, além de palestras ministradas pelos discentes 
da Univale para conscientização e importância da educação ambiental (figuras 7,8 e 9).
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INTRODUÇÃO 

O grande avanço em todas as áreas da indústria e o aumento da população mundial trouxeram 
grandes desafios em diversas áreas do desenvolvimento e infraestrutura, uma delas a energia. Ao 
mesmo tempo, o mundo vive um caos ambiental com crises constantes no setor, o que tem sido tema 
de discussões entre governo, iniciativa privada e comunidade científica. Fatores como estrutura de 
geração das várias formas de energia é problema, mas um dos grandes vilões é o desperdício. Sabe-
-se que, para a continuidade do desenvolvimento tecnológico, a utilização da energia de forma mais 
eficiente é imprescindível, uma vez que pode trazer melhoria na qualidade de vida das pessoas e no 
desenvolvimento industrial, melhorando a economia.

Sabe-se que temas como: eficiência energética e energias renováveis são de suma importância 
nos projetos e discussões da comunidade acadêmica, sobretudo no campo das engenharias. No mês 
de setembro de 2015, 150 líderes mundiais se reuniram para adotar uma agenda de desenvolvimento 
sustentável. Esta agenda é formada pelos 17 objetivos relacionados a este conceito. O objetivo de 
número 7 trata exatamente do acesso à energia para todos (ONUBR, 2015). 

Por outro lado, a evolução tecnológica trouxe vários recursos que vão de encontro às melhores 
técnicas para economia de energia, impulsionando o conceito de eficiência energética pela busca de 
soluções adequadas. Neste sentido, as práticas que visam eficiência energética objetivam diminuir o 
consumo de energia primária necessária para a produção de determinado bem ou serviço, garantindo 
o nível elevado de bem-estar do usuário, o que deve ser extrapolado de forma substancial para o de-
senvolvimento em aspecto ambiental, social e econômico (ELETROBRAS PROCEL, 2013).

Projetos voltados para a iluminação e climatização artificial, considerando eficiência, economia 
e redução do desperdício energético, baseados na implantação de técnicas como o retrofit, envolve 
métodos de avaliação para a realização do investimento e de aperfeiçoamento de processos empresa-
riais, o que pode ser feito através da aplicação do Ciclo PDCA . Tudo isto visando melhoria contínua e 
sistemática com previsibilidade dos processos, aumento da competitividade da organização, práticas 
padronizadas elaboradas de forma estratégica, sendo possível também, proporcionar o gerenciamento 
da rotina de trabalho e obtenção de melhores resultados no negócio. 

1 Doutor; Curso de Engenharia Elétrica; herculano.xsjr@gmail.com. 
2 Bacharel; Curso de Engenharia Elétrica; gtrjunior@hotmail.com. 
3  Graduando; Curso de Engenharia Civil e Ambiental; antoniocomjr@gmail.com. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

O presente estudo aborda uma aplicação real de projeto de engenharia a partir do levantamento 
de problemas em uma loja do leste do estado de Minas Gerais, Brasil. Tendo sido adquirida em outubro 
de 2015, os novos proprietários fizeram uma análise primária de gastos gerais onde ficou constatado 
o alto consumo nas faturas de energia elétrica. Foi neste ponto que esta equipe de pesquisadores/
consultores pôde contribuir, realizando um diagnóstico para apurar o potencial de economia de energia 
com a adequada aplicação de retrofit energético, usando a ferramenta PDCA.

Descrição do Ambiente

A loja em questão possui uma área total de 80 m2 sendo dividida em loja e sobreloja. A rotina 
de funcionamento é de aproximadamente 11 horas durante os dias da semana e 5 horas aos sábados. 
Possui uma fachada em vidro, neste sentido, a iluminação interna do ambiente é essencial uma vez 
que provê a visibilidade ideal (SEBRAE, 2016).

Outro fator relevante no ambiente é a climatização. A cidade de Governador Valadares, onde 
está situada a loja, possui clima predominantemente quente, deste modo, a climatização do ambiente 
é imprescindível para o conforto dos colaboradores e dos clientes.

Problemas Encontrados

No caso em questão, observou-se que a grande demanda de consumo de energia estava rela-
cionada aos sistemas de iluminação e ar condicionado. Nestes sistemas, os equipamentos utilizados 
eram antigos, portanto de baixo rendimento e eficiência.

O sistema de ar condicionado era composto por dois aparelhos modelo Split com classificação 
de consumo “C” e “D” e com potências de 18000 e 22000 BTUs, respectivamente. 

O sistema de Iluminação era composto por cinquenta e duas lâmpadas que totalizavam uma 
potência de 1,58 kW. Ainda assim, mesmo com toda essa carga aplicada em iluminação, a quantidade 
de luz do ambiente era insatisfatória, mantendo o interior sem atração, tanto para as pessoas que fre-
quentavam a loja, quanto mais para aquelas que passavam em frente à mesma.

APRESENTAÇÃO DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROJETO

Retrofit

O termo Retrofit está associado à modernização e melhoria, sendo compreendido pelo ato de 
adicionar uma nova tecnologia ou recurso em sistemas mais antigos com a finalidade de se obter me-
lhor desempenho. 

Os sistemas elétricos prediais (industriais, comerciais e residenciais), em sua maioria, possuem 
instalações antigas, ineficientes e com grande consumo de energia. O uso de retrofit nesses locais visa 
averiguar o estado geral do sistema, observando o que pode ser preservado e o que deve ser substitu-
ído, tendo como resultado ganhos de curto prazo. A aplicação de retrofit nos sistemas traz redução do 
custo com materiais e mão de obra se comparado a uma reforma geral.

Segundo Juliana Iwashita (2009), a aplicação do retrofit acontece em etapas. Num primeiro mo-
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mento é realizado um diagnóstico geral do sistema, levantando o estado das instalações e equipamen-
tos utilizados. É realizado então, o novo projeto com levantamento de custo. Por fim, é feita a análise 
da nova potência instalada no sistema proposto em detrimento do sistema antigo. Realiza-se então, o 
cálculo de economia considerando o consumo de energia mensal no caso da implantação do sistema 
e cálculos de retorno de investimento.

Ciclo PDCA

O Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action) é um método gerencial de tomada de decisões. De 
acordo com Ishikawa (1989) e Campos (1994) é composto das seguintes etapas:

• Planejamento (Plan) – consiste em estabelecer metas e o método para alcançar as me-
tas propostas. 

• Execução (Do) – visa executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de pla-
nejamento e coletar dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação do processo.

• Verificação (Check) – a partir dos dados coletados na execução, compara-se o resultado 
alcançado com as metas estabelecidas na etapa de planejamento.

• Ação (Action) – consiste em atuar no processo em função dos resultados obtidos, ado-
tando como padrão o plano proposto.

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Levantamento das Características da Loja – Planejamento (P)

Seguindo o conceito da ferramenta PDCA foi realizado, no planejamento (P), o levantamento: 
do hábito de consumo energético; dos tipos e potências de lâmpadas e reatores; dos tipos de luminá-
rias utilizadas; dos tipos de condicionadores de ar; da opacidade dos móveis; estimativa do número 
máximo de pessoas circulando no local; área da fachada de vidro; se a loja funcionava com a porta 
aberta ou fechada; se o sistema elétrico estava em bom estado e de acordo com a ABNT; e o horário 
de funcionamento.

O passo seguinte foi levantar a qualidade de iluminamento, segundo a NBR 5413, NBR ISO/
CIE 8995-1, NBR 5382 e ABNT IEC/PAS 62612; NBR 16401-1, ABNT NBR 16401-2e NBR 16401-3. 
Através do levantamento inicial, pôde-se identificar que a loja possui um consumo energético constan-
te durante todo o seu período de funcionamento.

Figura 1: Vista Frontal da Loja.
Fonte: Os autores. Figura 2: Vista Superior da Loja.

Fonte: Os autores.
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O número máximo de pessoas circulando na loja foi estimado em 20, devido à dimensão do 
imóvel e à área útil de circulação, ao ser descontada a área ocupada pelos móveis. As Figuras 1 e 2 
ilustram a fachada da loja e a disposição do mobiliário.

O levantamento dos sistemas de iluminação e ar condicionado pode ser verificado na Tabela 1, 
que apresenta o detalhamento dos equipamentos encontrados na loja

Tabela 1: Detalhamento do Sistema Antigo de Iluminação e Ar Condicionado.

Equipamento Conector Reatores 
(W) Quant. Potência Quant. 

Total
Potência 

Total
Ar Split - “C” (BTU) --- --- 1 18000

2 40000
Ar Teto - “D” (BTU) --- --- 1 22000

Lâmpada Vapor Metálico 
(W) E40 25 1 250

52 1580

Lâmpada Vapor Metálico 
(W) G20 15 4 100

Lâmpada Dicroica - Haló-
gena (W GX8.5 15 1 70

Lâmpada Flúor. Comp. - 
LFC (W) E27 0 32 22

Lâmpada LED (W) GU10 0 14 4
Fonte: Os autores.

O levantamento do novo sistema de iluminação e ar condicionado pode ser verificado na Tabela 
2. Os sistemas foram selecionados segundo sua qualidade energética, custos, disponibilidade, dura-
bilidade e respeitando o conceito de retrofit sem alterações das características arquitetônicas da loja.

Tabela 2: Detalhamento do Sistema Novo de Iluminação e Ar Condicionado.

Equipamento Conector Reatores 
(W) Quant. Potência Quant. 

Total
Potência 

Total
Ar Split Inverter - “A” 

(BTU) --- --- 2 2200 2 40000

Lâmpada LED (W) E27 0 2 12

56 215
Lâmpada LED (W) E27 0 5 6
Lâmpada LED (W) E27 0 35 3

Lâmpada LED - Dicroica 
(W) GU10 0 14 4

Fonte: Os autores.

Na aplicação de retrofit, a conscientização dos usuários do ambiente é parte do trabalho do 
consultor. Desta forma, foi sugerido manter a porta fechada, visto que a fachada e porta são de vidros 
transparentes, não afetando a visualização do interior da loja e mantendo a climatização constante 
com o mínimo de incidência de fuga de refrigeração para o exterior. Levantou-se a possibilidade da 
porta fechada inibir o cliente adentrar a loja, porém, a região possui uma temperatura média de 30 °C, 
podendo chegar aos 40 °C no verão, sendo comum que as lojas adotem sistemas de climatização para 
amenizar o calor.
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Verificou-se ainda o sistema elétrico da loja, diagnosticando que não haveria necessidade de 
trocas dos condutores, interruptores e conectores por serem relativamente novos. As luminárias tam-
bém foram avaliadas e constatou-se que não haveria necessidade de substituição por apresentarem 
acabamento espelhado e difusores em perfeito estado.

A partir do levantamento de todas as características da loja e seus equipamentos elétricos, foi 
realizado o redimensionamento do sistema de climatização e iluminação. O passo seguinte foi adquirir 
os equipamentos e realizar a substituição.

Realização da Substituição dos Equipamentos – Fazer (D)

Todos os equipamentos foram substituídos respeitando rigorosamente o cronograma inicial. A 
parte de implantação do projeto foi realizada no sábado, após o horário de funcionamento, evitando 
que o trabalho da equipe de eletricistas e demais envolvidos causasse qualquer desconforto ao cliente, 
o que poderia trazer prejuízos à loja. 

Realização do Monitoramento do Hábito de Consumo e Funcionamento dos 
Equipamentos – Acompanhamento (C)

Seguindo uma agenda de acompanhamento do projeto, nos meses subsequentes à realiza-
ção do retrofit foi monitorado o consumo energético através da fatura de energia elétrica e realizadas 
reuniões com os colaboradores e proprietários onde se buscou apurar sobre a utilização dos sistemas 
de iluminação e ar condicionado da loja. Deste modo, foi identificada a clara redução no consumo de 
energia elétrica. Uma mudança de hábito constatada foi a permanência de lâmpadas acesas em locais 
onde antes somente eram acesas ao escurecer (exemplo: Vitrine), e agora são utilizadas mesmo du-
rante o dia, deixando o local mais bem iluminado e atrativo. 

Realização da Ação Corretiva do Hábito de Consumo e Funcionamento dos 
Equipamentos – Ação (A)

Com as constatações do monitoramento foi realizado um plano de ação englobando reuniões 
de informação e conscientização dos funcionários e proprietários com intuito de incluir na cultura da 
empresa, a preocupação com o meio ambiente, conservação de energia e redução de desperdícios.

Como o PDCA é um ciclo contínuo, os proprietários foram capacitados para utilizarem os con-
ceitos da ferramenta e aplicá-los constantemente no seu empreendimento.

RESULTADOS OBTIDOS

Pode ser notado na Tabela 2 um aumento de potência de 4000 BTU no sistema de ar condicio-
nado, ocasionando um ganho no conforto climático ao ambiente e mesmo assim, reduzindo o consumo 
energético devido à utilização de condicionadores de ar mais eficientes. Os resultados obtidos foram 
os melhores possíveis, apontando que o investimento realizado será retornado dentro da vida útil dos 
equipamentos.

A figura 3 e figura 4 ilustram a qualidade de iluminação implantada na loja, que mesmo durante 
o dia fica evidente. Alcançou-se beleza visual sem deixar de priorizar o ganho de eficiência energética, 
consumo consciente de energia e respeito aos clientes e funcionários.
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Figura 3: Visualização frontal da loja com o novo siste-
ma de iluminação e tecnologia de climatização.

Fonte: Os autores.

Figura 4: Visualização Interna da loja com o novo siste-
ma de iluminação por LED e tecnologia de climatização 

Split Inverter.
Fonte: Os autores.

O investimento total realizado para o projeto foi de R$ 10.345,80, onde a redução atingida na 
fatura de energia elétrica foi de R$ 387,38, correspondendo a uma economia de 72,6% (Tabela 4), re-
sultando em um retorno de investimento de 2,2 anos (Tabela 3), ou seja, proporcionando recuperação 
no curto prazo e dentro da vida útil dos equipamentos, viabilizando o projeto.

Tabela 3: Detalhamento da Economia Obtida.

Investimento (R$)
Mão de Obra R$ 2.000,00

Ar condicionado R$ 7.090,90
Lâmpadas LED R$ 1.254,90

Total Investimento R$ 10.345,80

Payback (meses) 26,7
Payback (anos) 2,23

Vida Útil do Ar Condicionado (anos) 10
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Vida Útil das Lâmpadas LED (30000h) – anos 7,6
Fonte: Os autores.

Tabela 4: Detalhamento do Investimento, Economia e Payback.

Comparativos (Antes vs Depois) Resultados %
Consumo antes (kWh) 715

72,6%

Valor da Conta Antes R$ 533,68
Consumo atual (kWh) 196
Valor da Conta atual R$ 146,29

Redução (kWh) 519
Redução (R$) R$ 387,38

Fonte: Os autores.

Vale destacar que esta redução de consumo e retorno de investimento no curto prazo é excep-
cional, pois neste caso específico e com a aplicação do retrofit não foi necessário realizar obra civil, 
substituição dos circuitos elétricos, soquetes de encaixe das lâmpadas e nem luminárias, reduzindo de 
tal modo, os custos de projeto. Todavia, mensura-se que projetos de mesmo estilo facilmente poderiam 
atingir economias de 20% a 40%, quando incluídos possíveis custos citados acima, ainda assim, atin-
giriam o retorno do investimento dentro da vida útil do equipamento.

 Para realização do cálculo da Tabela 4, os dados utilizados foram: o máximo consumido antes 
da realização do retrofit (implantado em outubro de 2015), 715 kWh, mês este que ainda não havia 
sido atingido a máxima temperatura de verão da região, e pós-retrofit (sendo considerado o máximo 
atingido) 196 kWh, já com as temperaturas máximas de verão. Na Figura 5, que ilustra a fatura de 
energia elétrica do empreendimento, onde foram embasados os resultados de economia apresentados 

Figura 5: Resultados apontados na fatura de energia elétrica.
Fonte: Os autores.

na Tabela 4, pode-se notar um claro degrau (redução) no campo “histórico do consumo” do mês de ou-
tubro/2015 para novembro/2015. Vale salientar que antes do projeto, os aparelhos de ar condicionado 
não eram utilizados todos os dias e nem durante todo período de funcionamento, isto pode ser notado 
nos meses de junho/2015 a setembro/2015 (Figura 5). Após a realização do retrofit, passou-se a man-
ter os splits inverters acionados durante todo o período de funcionamento da loja, não prejudicando o 
ganho de eficiência energética do projeto. 
A Relevância do Comércio no Consumo Energético Nacional
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que realiza a Pesquisa 
Anual de Comércio (PAC, 2013), no ano de 2013, o país contava com um montante de 1,6 milhões de 
empresas comerciais, que abrangiam 1,7 milhões de estabelecimentos locais. O setor atingiu R$ 2,7 
trilhões de receita operacional líquida e empregava aproximadamente 10,4 milhões de pessoas. Diante 
de tais dados, não se pode desprezar tamanha dimensão deste setor que é composto por comércio 
varejista, atacadista e de veículos automotores, peças e motocicletas. Não obstante, não é de se es-
tranhar que a sua dimensão e importância se reflita no consumo energético brasileiro. 

Segundo o BEN (2015), o consumo do setor foi responsável por 14,5% (90,6 TWh) de toda 
energia gerada e consumida no País, superando setores importantes como agropecuário (4,3%; 26,7 
TWh), energético (5,0%; 31,2 TWh), transporte (0,3%; 1,9 TWh) e público (6,8%; 42,6 TWh). A partir do 
presente estudo, observou-se que este fato se dá pela falta de projetos como este voltado para a área 
e de investimento em equipamentos mais eficientes energeticamente. Como a indústria, grande parte 
do comércio brasileiro possui infraestrutura ultrapassada, necessitando passar por um reprojeto para 
garantir a eficácia de seu funcionamento com redução eficiente de custos e consumos. 

Para exemplificar, segundo o BEN (2015), o Estado do Rio Grande do Sul consumiu, no setor 
residencial, em 2014, um montante de 8,518 TWh. Desta forma, considerando um cenário bem conser-
vador e considerando uma campanha de modernização (com incentivos governamentais de créditos) 
do setor comercial, no qual a meta poderia ser de somente de 10% de ganho de eficiência, se atingiria 
uma economia de 9,06 TWh, podendo a economia de energia abastecer todas as residências do Es-
tado do Rio Grande do Sul por um ano.

Desde logo, é evidente a tamanha importância da aplicação da eficiência energética em setores 
como o comércio, que diante de ganhos significativos de redução de consumo, poder-se-á postergar 
investimentos em infraestrutura de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além de 
proporcionar uma melhoria da qualidade de vida de comunidades ainda hoje sem fornecimento ou com 
fornecimento precário de energia elétrica.

CONCLUSÃO

Este trabalho, que tem por objetivo mostrar a aplicação de projeto de eficiência energética, com-
prova que é possível obter significativas economias de energia sem grandes investimentos de capital. 
Conclui-se que o uso criativo de engenharia traz alternativas viáveis aos problemas tecnológicos e de 
infraestrutura do setor comercial brasileiro, o que pode ser notado com os resultados deste estudo. Ao 
aplicar retrofit no sistema de iluminação e ar condicionado no comércio, focando no ganho de eficiência 
energética, foram encontradas vantagens relevantes para a sustentabilidade do negócio analisado.

Um ponto importante, um dos pilares deste trabalho, é caracterizar a relevância do comércio no 
contexto de geração, distribuição e consumo de energia elétrica. Mas não somente potencial consu-
midor de energia, o setor é muito importante para a economia sendo grande contribuinte na geração 
de emprego e renda aos cidadãos. Portanto, projetos de eficiência energética para o setor, além de 
proporcionar aos comerciantes possibilidades para economia e sustentabilidade de seu negócio, con-
tribuem diretamente para o crescimento e desenvolvimento da economia do País. 

O estudo aqui apresentado, embora tenha partido de um projeto de caso pontual e específico 
de um município, manteve o seu foco no âmbito nacional, sempre se remetendo aos conceitos atuais 
de eficiência, consumo inteligente e consciência ambiental. Todavia, esta última precisa estar aliada ao 
desenvolvimento tecnológico. É um dos olhares com o qual se precisa vislumbrar o futuro, uma vez que 
um grande potencial de geração energética não será suficiente se parte deste escoar pelas calhas do 
consumo inconsciente. O conceito eficiência energética não é um tema para se abandonar tão logo se 
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atinja o potencial de geração necessário para garantir luz a todos os cidadãos. Este é um assunto que 
veio para ficar, mesmo diante de novos investimentos em recursos destinados ao desenvolvimento e 
geração de energia limpa. Ressalta-se a importância da participação do consumidor nesse processo, 
pois medidas urgentes de economia precisam ser vistas também como prioridade.

Outro ponto de vista para onde se podem levar as vantagens de aplicação deste trabalho é o 
social. A quantidade de energia que pode ser poupada é suficiente para ser repassada à população 
ainda sem acesso à energia elétrica, sendo necessário, apenas investimentos voltados para o desen-
volvimento de tecnologias e modernização de linhas de transmissão para os pontos isolados. Observar 
a tamanha disponibilidade e capacidade tecnológica e energética, com mentes brilhantes na ciência 
produzindo pesquisas de qualidade em várias partes do globo e, por outro lado, perceber pessoas 
completamente distantes desses avanços e benefícios sem ter sequer acesso à eletricidade, enfatiza 
a urgência de iniciativas com objetivo parecido. 

Por fim, conclui-se que o desenvolvimento de trabalhos afins é de suma importância como via 
paralela à ampliação do mercado de geração e distribuição de energia. Desta forma, a aplicação de 
retrofit não só no comércio, como foi proposto neste estudo, mas em todos os setores de consumo 
é um recurso indispensável para alavancar a redução no desperdício de energia, além de contribuir 
para diminuir o gargalo proporcionado pela falta de conscientização em geral. O desenvolvimento de 
consciência dos governos e da população, bem como a viabilidade de investimentos podem demorar 
décadas. A partir de iniciativas como esta, que provam a eficácia na aplicação de medidas de efici-
ência, o governo em todas as suas esferas, pode ser impelido a dar incentivos a seguimentos, que 
de forma direta ou indireta, têm poder de contribuir para consumo sustentável, seja na fabricação de 
equipamentos eficientes, seja prestação de serviços de consultoria de eficiência energética ou mesmo 
na produção de novos projetos.
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PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES 
EM ESPAÇOS ACADÊMICOS: 

relato sobre o projeto integrador 
desenvolvido pelo curso de 

engenharia de produção
Imirene Lodi dos Santos1

Rossana Cristina Ribeiro Morais2

INTRODUÇÃO

A discussão sobre o tema interdisciplinaridade é atividade constante nos espaços acadêmicos: 
o processo educativo perpassa a produção e a socialização de conhecimentos que, no mundo con-
temporâneo, deve superar a hiperespecialização e a visão fragmentada da ciência. O que se busca 
é a (re)ligação de saberes e de seu significado, norteada pela ideia de que a geração e difusão de 
conhecimentos devem ser pautadas na reflexão sobre os benefícios que serão gerados ao homem e à 
natureza (ALVARENGA et al, 2011). A perspectiva da dialogicidade e da interação das ciências originou 
um movimento que coloca no centro do debate a interdisciplinaridade, com uma visão mais totalizadora 
da realidade e em reação à abordagem normalizadora dos objetos de estudo (THIESEN, 2008). 

Diversos autores situam o tema interdisciplinaridade a partir da segunda metade do século XX, 
proposto como uma nova forma de conhecimento, alternativo ao conhecimento disciplinar e igualmente 
inovador, posto que “busca relacionar saberes, que propõe o encontro entre o teórico e o prático, entre 
o filosófico e o científico, entre ciências e humanidades, entre ciência e tecnologia” (ALVARENGA et al, 
2011, p. 26-27). Esse novo paradigma do conhecimento ultrapassa as fronteiras disciplinares, ao passo 
que “incentiva os conceitos e as teorias desenvolvidos localmente a emigrarem para outros lugares 
cognitivos, de modo a poderem ser utilizados fora do seu contexto de origem” (SANTOS, 2010, p. 48).

A prática interdisciplinar pressupõe a colaboração entre diversas disciplinas, ou seja, exige certa 
reciprocidade das trocas de modo que haja um enriquecimento mútuo. Assim, a inovação toma vida, 
no sentido de que as definições se articulam e há integração conceitual e metodológica nos diferentes 
campos do saber. Como afirma Japiassu (1976, p. 75)

Podemos dizer que nos reconhecemos diante de um empreendimento interdisciplinar todas as 
vezes em que ele conseguir incorporar os resultados de várias especialidades, que tomar de 
empréstimo a outras disciplinas certos instrumentos e técnicas metodológicos, fazendo uso dos 
esquemas conceituais e das análises que se encontram nos diversos ramos do saber, a fim de 
fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido comparados e julgados. Donde po-
dermos dizer que o papel específico da atividade interdisciplinar consiste, primordialmente, em 
lançar uma ponte para ligar as fronteiras que haviam sido estabelecidas anteriormente entre as 
disciplinas com o objetivo preciso de assegurar a cada uma seu caráter propriamente positivo, 
segundo modos particulares e com resultados específicos (JAPIASSU, 1976, p. 75).

1 Mestranda; Curso de Engenharia de Produção; imirene.santos@univale.br.  
2 Mestre; Curso de Engenharia de Produção; rossana.morais@univale.br. 
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A prática da interdisciplinaridade nos espaços acadêmicos articula-se com a missão da univer-
sidade, que pode ser entendida pelo caráter de transformar a sociedade, através de ações integradas 
de ensino, pesquisa e extensão. O grande desafio imposto à universidade pelo cenário contemporâneo 
é promover o progresso e o desenvolvimento sustentável, num contexto de crescimento acelerado, 
maior complexidade e tendência para a rápida obsolescência de produtos e serviços, sem deixar de 
mencionar a busca pela racionalização de recursos e otimização dos processos produtivos. Como afir-
mam Bernheim e Chauí (2008), vivemos um tempo em que um novo paradigma econômico e produtivo 
se avulta, pautado não mais pela disponibilidade de capital, trabalho, matéria-prima ou energia, mas 
pelo uso intensivo de conhecimento e informação.

O novo saber construído na universidade não pode ficar restrito a ela; deve ser transformado em 
soluções para os problemas atuais e futuros da sociedade. Na sociedade do conhecimento a universi-
dade tem o papel fundamental de mudar e provocar mudança para a incessante extensão e renovação 
do conhecimento. Neste cenário, o processo de ensino e aprendizagem não deve se limitar à sala de 
aula. Os alunos aprendem quando aplicam em situações práticas a teoria discutida no ambiente aca-
dêmico. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, 
instituídas pela Resolução CNE/CES 11, de 11/03/2002, 

Art. 5º - Cada curso de Engenharia deve possuir um projeto pedagógico que demonstre clara-
mente como o conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu egresso e o 
desenvolvimento das competências e habilidades esperadas. Ênfase deve ser dada à necessi-
dade de se reduzir o tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos 
estudantes.

§ 1º Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo 
do curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se constituir em atividade obrigatória como 
requisito para a graduação.

§ 2º Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como trabalhos de inicia-
ção científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em equipe, desenvolvimento 
de protótipos, monitorias, participação em empresas juniores e outras atividades empreendedo-
ras.

Deste modo, faz-se imprescindível a adoção de estratégias que promovam o diálogo entre a 
teoria e a prática, entre o contexto universitário e a sociedade local e regional. Imbuído deste compro-
misso, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de Produção propôs, no primeiro 
semestre de 2014, a realização do Projeto Integrador e, a partir de 2015-1, a atividade passou a com-
por a estrutura curricular do curso, com o objetivo de desenvolver ações interdisciplinares que articulem 
o tripé ensino-pesquisa-extensão. Desde então, semestralmente, vimos acompanhando a realização 
de projetos que contemplam questões de ordens social, econômica e sustentável através da propo-
sição de temas de trabalho conectados com as demandas do mercado de trabalho e da comunidade 
local e regional para o profissional da Engenharia de Produção.

Na seção a seguir, apresentaremos em detalhes todos os projetos desenvolvidos no período 
entre 2014-1 e 2016-2.

PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

O trabalho interdisciplinar provoca, como toda ação a que não se está habituado, sobrecarga de 
trabalho, riscos associados à criação de empreendimentos inovadores e limitações práticas resultantes 
da inexperiência quanto ao enfoque interdisciplinar. Implica romper velhos hábitos e deixar zonas de 
conforto em busca do novo e do desconhecido. 
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No papel de articuladores do processo de ensino e aprendizagem, enquanto docentes no curso 
de Engenharia de Produção, assumimos o compromisso profissional de educar, buscando sistemati-
camente a atualização do conhecimento e das práticas pedagógicas, de modo que possamos propor-
cionar ao aluno o papel de protagonista na construção do conhecimento. Como afirma Thiesen (2008, 
p. 551), “Num mundo com relações e dinâmicas tão diferentes, a educação e as formas de ensinar e 
de aprender não devem ser mais as mesmas. Um processo de ensino baseado na transmissão linear 
e parcelada da informação livresca certamente não será suficiente”.

A matriz curricular do curso de Engenharia de Produção contemplava, até 2014, duas discipli-
nas no 7.º período – Projeto do Produto; Métodos e Técnicas para Desenvolvimento de Produtos. Até 
o segundo semestre de 2013 essas disciplinas se organizavam para a realização de um trabalho em 
conjunto, que visava o desenvolvimento de um produto inovador pelos alunos, aplicando os conheci-
mentos referentes à metodologia para desenvolvimento de produtos e estratégias de marketing. 

A partir do primeiro semestre de 2014, o trabalho ganhou novo dimensionamento, numa pers-
pectiva integradora, envolvendo o diálogo entre todas as disciplinas em oferta no semestre para a tur-
ma de 7.º período. O objetivo do trabalho foi desenvolver um produto inovador, ou melhorar um produto 
existente no mercado, aplicando os conhecimentos construídos no decorrer do curso. Desse processo 
de construção originaram-se 05 (cinco) produtos, apresentados pelos alunos em forma de protótipo, 
conforme Tabela 1.

Tabela 1: Projetos desenvolvidos em 2014-1.

Produto desenvolvido Descrição do produto

Equipamento coletor de gotas e respingos do 
bico da bomba de combustível

Equipamento de proteção individual e coletiva, 
com a finalidade de proteção da saúde e inte-
gridade física do frentista, ao evitar o contato 
do líquido com a pele dos colaboradores e 

reduzir a emanação de vapores no momento 
do abastecimento.

Quiosque sustentável Ombrelone com dispositivos elétricos para 
recarga de aparelhos eletrônicos.

Dentime Creme dental em sachê.

Bolsa Alvitre

Bolsa com sistema mp3 acoplado a parte 
interna, um sistema de alto falantes e ilumina-
ção interna. Oferece comodidade às pessoas 
que gostam de ouvir músicas e facilidade para 

localizar objetos dentro da bolsa.

Escova Vaso Clean
Produto com a finalidade de facilitar a limpe-
za diária rápida e eficaz. Possui um sistema 

giratório.
Fonte: Arquivos do Curso. Elaboração própria.

A integração com outras disciplinas do período resultou em projetos com informações de melhor 
qualidade, que compreendiam desde o processo de criativo de geração de ideias até o planejamento 
da produção em escala e precificação dos novos produtos. Os resultados superaram as expectativas 
de todos – alunos e professores envolvidos – e foram motivadores para que, no segundo semestre de 
2014, a prática fosse inovada: propusemos aos alunos a integração entre as turmas do 6.º, 7.º, 8.º e 9.º 
períodos para a execução do Projeto Integrador, de modo que cada equipe de trabalho tinha represen-
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tantes dos quatro períodos, com atribuições específicas.
A experiência vivenciada em 2014-2 mostrou-nos a riqueza e a complexidade do trabalho em 

equipes interdisciplinares. Muitos obstáculos tiveram de ser superados por alunos e professores, e 
excelentes projetos foram desenvolvidos, conforme Tabela 2.

Tabela 2: Projetos desenvolvidos em 2014-2.

Produto desenvolvido Descrição do produto

Regulador Inteligente

Válvula para gás de cozinha com manôme-
tro e alarme sonoro. Consiste numa válvula 
redutora de pressão (registro normal de gás 

GLP, com um manômetro leitor da pressão de 
entrada, com escala visível do estoque interno 
de GLP do botijão, integrado a um dispositivo 
sonoro que avisará ao usuário quando o esto-

que estiver próximo do fim).

Engnew Tomada com extensão elétrica embutida e 
entrada USB.

Scooter Alarm Alarme para bagageiros de motonetas.
Ipomoea Batatas Batata doce frita.

Medtime

Maleta para armazenar medicamentos. Possui 
um alarme sonoro e um sinal luminoso que 
é acionado automaticamente no horário em 

que o medicamento deve ser consumido pelo 
usuário.

 Fonte: Arquivos do Curso. Elaboração própria.

Conforme dissemos no início dessa seção, há sempre muitos riscos no trabalho interdiscipli-
nar. A experiência vivenciada em 2014-2, com o envolvimento de quatro turmas num mesmo projeto, 
provocou muitos efeitos, alguns desejados como a compreensão da complexidade do trabalho em 
equipe e a potencialização da criatividade para a busca de soluções para os problemas, e outros que 
provocaram a reflexão da equipe envolvida no trabalho, como a gestão das expectativas de todos os 
envolvidos no projeto e a gestão do escopo e do cronograma. Por indicação dos alunos e de alguns 
professores envolvidos no trabalho, optou-se por alterar a configuração do Projeto Integrador no se-
mestre seguinte, com as turmas trabalhando separadamente.

Em 2015 o NDE do curso de Engenharia de Produção indicou que o Projeto Integrador passas-
se a compor a estrutura do curso como componente curricular das turmas de 6.º, 7.º e 8.º períodos. 
No primeiro semestre do ano supracitado o curso contava com turmas regulares do 7.º e 8.º períodos. 

O ano de 2014 foi marcado por muitas discussões acerca do uso consciente da água. Por ser 
um recurso não renovável, a sociedade de modo geral foi convidada a repensar atitudes e mudar com-
portamentos. Inseridos nesse cenário, propusemos como tema para a realização do Projeto Integrador 
em 2015-1 a temática “Água, indústria e economia”. Nessa perspectiva, o trabalho foi organizado em 
dois segmentos:

(a) discentes do 7.º período desenvolveram produtos inovadores que pudessem contribuir 
para o consumo racional de água nos ambientes doméstico e empresarial;

(b) discentes do 8.º período desenvolveram propostas de melhorias de processos vincula-
dos a empresas dos segmentos industrial e de prestação de serviços.
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Deste modo, tivemos como resultado 04 (quatro) projetos de produtos e 03 (três) projetos de 
melhorias de processos organizacionais, conforme Tabela 3.

Tabela 3: Projetos desenvolvidos em 2015-1.

Produto desenvolvido Descrição do produto Equipe

Produto
Blueball

Bombona para armazenagem da água 
dos banhos e tosas dos pets para uma 

futura reutilização na lavagem dos pisos 
dos canis.

7.º período

Produto
BemTiVi Registro Eletrônico

Registro elétrico que interrompe o fluxo 
de água, utilizando uma válvula solenói-

de como registro.
7.º período

Produto
Purific 

Filtro a base de carvão, areia e cascalho 
utilizado para a filtragem da água cinza 

da máquina de lavar.
7.º período

Produto
PulveMaster

Protótipo para reaproveitamento da água 
do ar condicionado, fazendo com que a 
água que seria descartada volte ao am-
biente melhorando a qualidade do ar.

7.º período

Reuso da água hospitalar 
como fonte sustentável e eco-

nômica

Otimização do processo operacional da 
lavanderia de um hospital, com foco na 
redução do volume de água consumido 
no ambiente hospitalar com a interven-

ção do setor de lavanderia, apresentando 
a viabilidade do reuso de um volume 

considerável de água, atualmente des-
prezada, inserindo-a em outro contexto 
de uso, como nos sanitários, proporcio-

nando redução dos impactos ambientais, 
visando maximizar a utilização da água.

8.º período

Água, indústria e economia: 
diagnóstico do impacto da 

escassez de recursos hídricos 
na indústria.

Análise dos processos produtivos da 
indústria Plasmold Injeção Plástica e 

Ferramentaria em Governador Valadares, 
com o objetivo de diagnosticar o uso dos 

recursos hídricos.

8.º período

Utilização da água de siste-
mas de ar condicionado.

Análise da forma como a água é utilizada 
nos sanitários e demais dependências 

do campus da Univale onde a água a ser 
captada pode ser utilizada.

8.º período

Fonte: Arquivos do Curso. Elaboração própria.

A premissa do nosso trabalho é a melhoria contínua. Para enfrentarmos os desafios e criarmos 
um ambiente de aprendizagem que considere a pluralidade de vozes, de concepções, de experiências, 
de ritmos, de culturas e de interesses, é preciso buscar alternativas que favoreçam o melhoramento de 
nossas práticas, integração, interação, criatividade e sinergia. Assim, em 2015-2 o Projeto Integrador 
do curso de Engenharia de Produção abordou temáticas distintas para as turmas em curso.
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A turma matriculada no 6.º período deu início à primeira de três fases do Projeto Integrador com 
tema Agroindústria. O projeto foi planejado de modo que ao longo de três períodos (6.º em 2015-2, 7.º 
em 2016-1 e 8.º em 2016-2), os alunos desenvolveriam atividades voltadas para a Agroindústria. Em 
2015-2, a proposta de trabalho envolveu o mapeamento de agroindústrias localizadas na microrregião 
de Governador Valadares e o diagnóstico dos processos executados pela agroindústria com o objetivo 
de identificar oportunidades de melhoria dos processos, de modo a viabilizar a otimização dos recursos 
aplicados e a melhoria da satisfação dos clientes da agroindústria, por meio de processos de distribui-
ção e de logística reversa eficiente. Os alunos iniciaram a execução do trabalho em agroindústrias lo-
calizadas nas cidades de Santa Efigênia de Minas, Jampruca e Conselheiro Pena, conforme detalhado 
na Tabela 4.

Tabela 4: Projetos desenvolvidos em 2015-2 por alunos do 6.º período.

Identificação da agroindústria Descrição das atividades realizadas

Fazenda do Tim
(Jampruca-MG)

Análise do processo de fabricação do queijo 
minas artesanal. Identificação das estratégias 

de estocagem e distribuição do produto.
Kinca Nutrição Animal

(Conselheiro Pena-MG)
Análise do processo de fabricação de ração 

animal. Identificação das estratégias de esto-
cagem e distribuição do produto.

Corací Soares da Silva
(Santa Efigênia de Minas-MG)

Análise do processo de fabricação do fubá em 
moinho d’água e estudo do processo de cria-

ção de peixes. Identificação das estratégias de 
estocagem e distribuição do produto

Fonte: Arquivos do Curso. Elaboração própria.

Quanto à turma do 8.º período, propôs-se o Projeto Integrador com a temática “Melhoria de 
Processos Organizacionais”, compreendendo que melhorar os processos da organização é fator críti-
co para o sucesso institucional de qualquer empresa, seja pública ou privada, desde que realizada de 
forma sistematizada e que seja entendida por todos na organização. 

A busca pela excelência se tornou requisito obrigatório para a sobrevivência das organizações 
independentemente de seu tamanho. Para isso é necessário que todas as atividades sejam compreen-
didas e gerenciadas segundo uma visão de processos que agreguem valor. É sobre esta ótica que este 
projeto foi desenvolvido no Departamento de Campi (DEC) da Univale. O DEC é o setor responsável 
pelos serviços de limpeza, manutenção, instalação, almoxarifado, dentre outros da FPF/Univale.

O trabalho foi dividido em duas etapas, sendo que a primeira, executada em 2015-2, compre-
endeu o diagnóstico dos serviços realizados pelo setor; identificação dos clientes internos de cada 
serviço; recursos envolvidos; estrutura organizacional e física do setor; identificação dos processos 
existentes. Os alunos se organizaram em 04 (quatro) equipes e cada projeto versava sobre um os tó-
picos listados a seguir, que compreendem os serviços prestados pelo DEC à comunidade acadêmica.

• Administração; compras; almoxarifado; transporte; patrimônio.
• Manutenção hidráulica e elétrica.
• Eletroeletrônica; carpintaria, pintura e serralheria.
• Limpeza; capina.
No primeiro semestre de 2016 as atividades foram de continuidade aos trabalhos iniciados em 

2015-2. A turma matriculada no 7.º período, que trabalhou com o tema Agroindústria, aplicou conheci-
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mentos para desenvolver a melhoria de um produto da agroindústria que atendesse às perspectivas de 
incremento do portfólio de produtos ou melhoria dos processos operacionais. Quanto aos alunos do 9.º 
período, o projeto “Melhoria de Processos Organizacionais” foi executado com a perspectiva de avaliar 
a qualidade dos serviços prestados pelo DEC e propor a melhoria dos processos.

Ao final do semestre letivo, um relatório com os dados coletados pelos alunos do 9.º período no 
período de agosto/2015 a junho/2016, bem como sugestões de melhoria para os serviços prestados 
pelo DEC, foi apresentado ao então Reitor da Univale, prof. José Geraldo Lemos Prata, e ao Diretor 
Executivo da Fundação Percival Farquhar (Mantenedora da Univale), Sr. Elio Antonio Lacerda.

A realização do Projeto Integrador gerou resultados que elevaram o grau de satisfação dos 
alunos e professores envolvidos no trabalho. A partir de conversas com representantes de entidades 
e segmentos econômicos da cidade, idealizamos a 1.ª Feira de Inovação, evento organizado pelos 
cursos de Engenharia de Produção e Sistemas de Informação, que contou com o apoio das entidades: 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da 
Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC), Câmara dos Dirigentes Lojistas de Governador 
Valadares (CDL), Associação das Empresas do Distrito Industrial de Governador Valadares (ASSEDI).

A 1.ª Feira de Inovação foi realizada nos dias 07 e 09 de junho de 2016 e aproximadamente 30 
(trinta) projetos desenvolvidos por alunos de todos os períodos dos cursos de Engenharia de Produ-
ção e Sistemas de Informação foram apresentados, sendo 14 (quatorze) do curso de Engenharia de 
Produção, conforme Tabela 5.

Tabela 5: Projetos de alunos do curso de Engenharia de Produção apresentados na 1.ª Feira de Inovação.

Projeto Turma/Período

Gestão da cadeia de suprimentos aplicada ao comércio infor-
mal: estudo de caso do comércio de água de coco. 5.º período

Gestão da cadeia de suprimentos aplicada ao comércio infor-
mal: estudo de caso do comércio de bolsas e acessórios. 5.º período

Gestão da cadeia de suprimentos aplicada ao comércio infor-
mal: estudo de caso do comércio de cachorro quente. 5.º período

Gestão da cadeia de suprimentos aplicada ao comércio infor-
mal: estudo de caso do comércio de chuck. 5.º período

Gestão da cadeia de suprimentos aplicada ao comércio infor-
mal: estudo de caso do comércio de lanches. 5.º período

Gestão da cadeia de suprimentos aplicada ao comércio infor-
mal: estudo de caso do comércio de sanduíches. 5.º período

Inovação em produto: queijo artesanal gourmet. 7.º período
Inovação em produto e processo de fabricação: melhorias 

para a fábrica de ração Kinca Nutrição Animal. 7.º período

Melhoria de processos: estudo de caso em uma agroindús-
tria de fubá e canjiquinha. 7.º período

Inovação em produto: filtro de água cinza. 9.º período
Projeto de instalações: estudo de caso em uma autoescola. 9.º período
Projeto de instalações: estudo de caso em uma instituição 

financeira. 9.º período
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Projeto de instalações: estudo de caso em um laboratório de 
análises. 9.º período

Projeto de instalações industriais: estudo de caso em uma 
sorveteria. 9.º período

Fonte: Arquivos do Curso. Elaboração própria.

Com a intensificação dos debates acerca da gestão sustentável, bem como a necessidade de 
conscientizar os estudantes e a comunidade geral sobre o impacto de suas ações sobre o meio am-
biente, o tema proposto para o Projeto Integrador no segundo semestre de 2016 foi “Sustentabilidade”. 
Nessa perspectiva, foi tratado o princípio dos 3R, que consiste em: redução da geração de resíduos, 
por meio da minimização do uso de matérias-primas e energia e do desperdício nas fontes geradoras; 
reutilização direta dos produtos, otimizando ao máximo seu uso antes do descarte final; e reciclagem 
de materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo.

O Projeto Integrador foi desenvolvido em 2016-2 pelas turmas de 6.º e 8.º períodos, sendo que 
os alunos de 6.º período analisaram os impactos gerados pelos resíduos do coco e estudo da reutiliza-
ção da fibra do coco pela indústria, e os alunos do 8.º período desenvolveram soluções de melhoria de 
processos para indústrias de segmentos diversos, tendo como premissa a sustentabilidade. A Tabela 6 
apresenta os projetos desenvolvidos pelos alunos em 2016-2 e apresentados na 2.ª Feira de Inovação, 
realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2016.

Tabela 6: Projetos de alunos do curso de Engenharia de Produção apresentados na 2.ª Feira de Inovação.

Projeto Turma/Período

Estudo de viabilidade de utilização da fibra de coco verde no 
processo de fabricação de blocos de concreto. 6.º período

Estudo de viabilidade de criação de uma associação para 
beneficiamento da casca de coco verde em Governador Valadares. 6.º período

Reaproveitamento da fibra de coco na produção de colchões 
e estofados. 6.º período

Estudo do impacto ambiental da reutilização da fibra de coco 
na fabricação de vassouras. 6.º período

Otimização da fibra de coco na geração de energia. 6.º período
Desenvolvimento de novos produtos e sustentabilidade: Sa-

bão em pó feito a partir de óleo de cozinha. 7.º período

Reuse.it - a reutilização dos resíduos, uma oportunidade de 
desenvolvimento sustentável na região de Governador Valadares. 7.º período

Análise das atividades em oficinas mecânicas, em busca de 
um ambiente sustentável. 7.º período

Desenvolvimento de novos produtos e sustentabilidade: Tinta 
ecológica à base de esterco. 7.º período

Fonte: Arquivos do Curso. Elaboração própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período entre 2014-1 e 2016-2, 44 (quarenta e quatro) projetos foram desenvolvidos pelos 
alunos do curso de Engenharia de Produção. Como resultado de todos os esforços empreendidos 
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pelos alunos e pelos professores, direta e indiretamente envolvidos nos projetos, tivemos o êxito de 
ter trabalhos selecionados para participação em quatro eventos científicos, conforme especificado na 
Tabela 7.

Tabela 7: Participação em eventos científicos.

Evento Realização Trabalhos Apresenta-
dos Categoria

13.º Simpósio de 
Pesquisa e Iniciação Cientí-

fica da UNIVALE
28 a 

30/09/2015

Água, indústria e 
economia: Diagnóstico do 
impacto da escassez de 

recursos hídricos na indústria 
de injeção plástica.

Banner

Registro indicador 
sonoro de reserva de gás. Banner

Utilização da água de 
sistemas de ar condicionado. Inovação

Reuso da água hospi-
talar como fonte sustentável 

e econômica.
Inovação

3.ª Feira de Ciências 
e Inovações Tecnológicas 

(Feicintec) 
09/12/2015

Água, indústria e 
economia: Diagnóstico do 
impacto da escassez de 

recursos hídricos na indústria 
de injeção plástica.

Inovação 
Tecnológica

Reuso da água hospi-
talar como fonte sustentável 

e econômica.
Inovação 

Tecnológica

14.º Simpósio de 
Pesquisa e Iniciação Cien-
tífica da Univale e 3.º Semi-
nário Internacional Ligações 
Migratórias Contemporâne-
as: Brasil, Estados Unidos e 

Europa

14 a 
17/06/2016

Gestão de Processos 
como Ferramenta de Melho-
ria de Negócio: Estudo de 
caso de uma empresa de 

telemensagens.

Banner

Otimização de proces-
sos com ênfase na sustenta-
bilidade: estudo de caso em 
uma lavanderia hospitalar

Banner

Aplicação de metodo-
logia para o desenvolvimento 
de novos produtos: estudo de 
caso em uma agroindústria 

familiar.

Banner

A importância das 
ferramentas da qualidade 

na indústria: Estudo de caso 
em uma indústria de injeção 

plástica.

Banner

Melhorias nos pro-
cessos produtivos de uma 

fábrica de ração: diagnóstico 
e prognóstico.

Banner
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XLIV Congresso 
Brasileiro de Educação em 
Engenharia (COBENGE)

27 a 
30/09/2016

Bem-te-vi Registro 
Eletrônico

Feira Tec-
nológica

Fonte: Arquivos do Curso. Elaboração própria.

Destaques:
(a) O trabalho “Reuso da água hospitalar como fonte sustentável e econômica” foi premiado 

pela comissão científica do 13.º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale, como trabalho 
destaque na categoria Inovação.

(b) A 3.ª Feicintec, evento promovido pelo Conselho Regional de Engenharia de Minas Ge-
rais, recebeu a inscrição de 234 trabalhos, destes apenas 33 foram selecionados, dentre eles apenas 
2 de Governador Valadares sendo ambos de alunos do curso de Engenharia de Produção da Univale.

Dentre os produtos desenvolvidos pelos alunos do 7.º período em 2015-1, dois se destacaram: 
Bem-te-vi Registro Eletrônico e Purific. Por solicitação da coordenação do curso de Engenharia de 
Produção, com o apoio da Reitoria e Pro-reitoria Acadêmica, foi solicitado à Assessoria Jurídica da 
Fundação Percival Farquhar apoio jurídico para que tais produtos fossem patenteados, pois consi-
deramos que são ideias com potencial para se tornarem inovações. Contudo, as providências para o 
patenteamento não avançaram. 

Diante das informações apresentadas nesse capítulo, temos a convicção de que a realização 
do Projeto Integrador no curso de Engenharia de Produção vem contribuindo significativamente para 
a qualidade da formação dos nossos alunos. Outro dado que ratifica a importância do projeto é o re-
sultado apurado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) na avaliação anual realizada desde 2015, 
que aponta o elevado grau de satisfação dos alunos com a atividade e a respectiva compreensão da 
interlocução do projeto com as demais disciplinas do curso.

Além das ações descritas, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de 
Produção estuda possibilidades de parceria com associações e órgãos representativos dos setores 
produtivos da região para a implementação de novos projetos, tais como Associação das Empresas 
do Distrito Industrial (ASSEDI), Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais, Associação dos 
Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva (ASCANAVI), entre outros.
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INTERDISCIPLINARIDADE E 
AÇÕES INTEGRADORAS NO 

CURSO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO 

Cristiane Mendes Netto1

Rossana Cristina Ribeiro Morais2 

INTRODUÇÃO 

A formação de graduados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos a se inserirem em se-
tores profissionais e a participarem no desenvolvimento da sociedade brasileira é uma das finalidades 
da Educação Superior, tal como define a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 
1996). No contexto contemporâneo, marcado pelo acelerado ritmo de mudanças econômicas e tecno-
lógicas, entende-se que o papel das instituições de ensino superior na formação dos seus estudantes 
precisa ir além do desenvolvimento de competências e habilidades técnicas. Torna-se necessário criar 
oportunidades para o desenvolvimento de senso crítico, espírito científico e cidadania. Nesse sentido, 
conforme apresenta Severino (2014), a Educação Superior expressa a sua destinação de contribuir 
para o aprimoramento da vida humana em sociedade.  

No campo específico de formação superior na área de Computação, tem-se o curso de Siste-
mas de Informação que visa preparar profissionais para atuar no contexto das Tecnologias da Infor-
mação. No Brasil, a oferta de cursos dessa área foi iniciada em 1969 e por muitos anos essas ofertas 
foram apresentadas com denominações variadas e com ausência de Diretrizes Curriculares Nacionais 
específicas.  Em 2012, um projeto foi apresentado para instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de graduação da área de Computação e sua publicação ocorreu pela Resolução nº 5 
de 16 de novembro de 2016 (BRASIL, 2016). No contexto dessa resolução, uma das expectativas para 
os egressos de Sistemas de Informação é que:

 [...] possuam sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração visan-
do o desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da informação para os 
processos de negócio das organizações de forma que elas atinjam efetivamente seus objetivos 
estratégicos de negócio (BRASIL, 2016, p.3).

A partir dessa expectativa de egresso, observa-se que o curso de Sistemas de Informação pos-
sui a interdisciplinaridade em sua gênese, entrelaçando a construção de conhecimento de conteúdos 
dos pontos de vista da Ciência da Computação, Matemática e Administração. Além disso, no aspecto 
da atuação profissional, cabe a este egresso, no exercício profissional, lidar com a aplicação da Tec-
nologia da Informação em diferentes campos, tais como medicina, educação, direito, dentre outros. 
Diante deste panorama, tem-se que a interdisciplinaridade e as suas práticas se apresentam como 
uma exigência para a formação adequada de estudantes em Sistemas de Informação.  

Diante deste cenário, este artigo tem como objetivo discutir sobre a interdisciplinaridade e relatar 
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a experiência de desenvolvimento de ações integradoras no curso de Sistemas de Informação da Uni-
vale, a partir da sua sistematização por meio do Projeto Pedagógico do Curso e o acompanhamento 
das avaliações realizadas regularmente com as turmas do curso. 

O artigo está estruturado como segue: a Seção 2 apresenta reflexões sobre a interdisciplinarida-
de no contexto da educação superior. A Seção 3 aborda o histórico e contexto do curso de Sistemas de 
Informação da Univale. A Seção 4 descreve as ações integradoras em desenvolvimento no curso, bem 
como discute os resultados de avaliação do projeto integrador junto aos discentes. A Seção 5 relata as 
considerações finais deste trabalho. 

BREVES REFLEXÕES SOBRE INTERDISCIPLINARIDADE

A interdisciplinaridade é apresentada por Lück (1999) como um processo de integração entre 
docentes, em um esforço conjunto de interação das disciplinas entre si e com a realidade, de modo a 
superar a fragmentação do ensino. Esse processo visa a formação integral dos estudantes, a fim de 
que exerçam a cidadania, mediante uma visão global do mundo e com maior capacidade para enfren-
tar os problemas da realidade. 

Nos estudos de Barbosa (2014), apresenta-se que a interdisciplinaridade não pode ser tratada 
de forma simplista como junção de disciplinas, mas sim, como atitude de ousadia e busca frente ao co-
nhecimento, envolvendo todo o aspecto humano. Nessa visão, o conceito de integração de disciplinas 
é distinto de interdisciplinaridade, embora sejam indissociáveis. Na interdisciplinaridade, as noções, 
finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem respeitan-
do os saberes dos alunos e sua integração. No exercício da interdisciplinaridade, prática e didática se 
interligam e o torna efetivo com uma atuação reflexiva e crítica, onde a mediação ocorre respeitando-se 
o conceito básico das disciplinas e ao mesmo tempo demonstrando-os como incompletos para enxer-
gar a complexidade das realidades no mundo. 

Para o desenvolvimento da prática da interdisciplinaridade, Peleias et al., (2011) destacam que 
junto à alteração da perspectiva e prática docente, faz-se necessário tornar o aluno coparticipante do 
processo, como um agente ativo, comprometido, responsável e apto a planejar ações, tomar decisões 
e encontrar soluções para os problemas reais. Telles e Guevara (2011), ao refletirem sobre a interdis-
ciplinaridade no ensino superior, consideram que para atuar no mundo globalizado é necessário um 
olhar em rede, buscando múltiplas soluções integradas para os problemas que se apresentam cada dia 
mais complexos. Destacam ainda que a interdisciplinaridade deve buscar a inserção de temas comple-
xos e transversais necessários à formação dos estudantes. 

A partir dessa visão, elaborou-se no ano de 2016 uma revisão e atualização do Projeto Pedagó-
gico do Curso de Sistemas de Informação na Univale, onde a prática de ensino estimulada no curso é 
a de associação do conteúdo teórico à ação prática, pautada no contato com a realidade, interligando 
ciência e trabalho, no esforço de conduzir o pensamento interdisciplinar entre os estudantes.

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO CONTEXTO DA UNIVALE

O curso de Sistemas de Informação da Univale é oferecido na modalidade presencial desde 
2002 e tem como objetivo formar profissionais capazes de desenvolver, gerir e adaptar soluções base-
adas em Tecnologias da Informação, com visão sistêmica, crítica e inovadora na resolução de proble-
mas, visando vantagem competitiva das organizações, atuando de maneira ética, social e humanista, 
como agentes de mudança no contexto organizacional.

A Univale possui um histórico de oferta de cursos na área de Computação e Informática des-
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de 1988, sendo o curso de Tecnologia Superior em Processamento de Dados, o primeiro curso a ser 
ofertado nessa área. No ano de 1997, visando atender a novas demandas, iniciou a oferta do curso de 
bacharelado em Ciência da Computação. 

A partir de 2001, a Instituição deixou-se de ofertar o curso de Tecnologia em Processamento 
de Dados e iniciou a oferta do curso de Sistemas de Informação. No ano de 2009, devido à alta de-
manda do mercado de trabalho local e às novas perspectivas para os cursos superiores de tecnologia, 
a Univale ofereceu o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o 
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet. Em 2012, considerando o perfil profissional 
demandado pela região de inserção da instituição, optou-se por manter a oferta apenas do curso de 
Sistemas de Informação, concentrando as atividades do seu corpo docente e reformulando o projeto 
para atender às demandas de desenvolvimento da comunidade e sociedade.

Em 2016, como resultado de uma ampla discussão entre os membros do Núcleo Docente Es-
truturante (NDE) e Colegiado do Curso, realizou-se uma reformulação do Projeto Pedagógico de Curso 
consolidando a proposta de adoção de uma dinâmica curricular integradora, considerando a interdis-
ciplinaridade, tanto entre as disciplinas quanto com os demais componentes curriculares e as outras 
atividades que configuram a formação integral do estudante: atividades complementares, práticas su-
pervisionadas, estágio curricular, trabalho de conclusão de curso, iniciação à pesquisa, dentre outros. 
Essas atividades, com o apoio docente, contribuem para que o estudante reconstrua seus saberes e 
as integre ao seu processo formativo. Assim, de modo articulado, a estrutura curricular deve possibilitar 
o engajamento dos estudantes na busca de soluções para problemas correspondentes à sua área de 
formação, pautados no contexto regional, de forma sustentável, respeitando os direitos humanos e as 
relações étnicas raciais.

Essa perspectiva está representada na Figura 1 onde se tem a visão do desenvolvimento do 
perfil profissional pelo curso e pela Univale.

Figura 1: Representação gráfica de formação do perfil profissional.
Fonte: Univale, 2016.

A interdisciplinaridade, no contexto da representação gráfica da Figura 1, se torna efetiva por 
meio da integração das disciplinas e demais componentes curriculares, formando uma rede conceitual 
que possibilita o desenvolvimento de diversificadas experiências e atividades de aprendizagem, de 
modo que as relações de complementaridade e interdependência sejam percebidas pelos estudantes 
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Figura 2: Avaliação Geral do Projeto Integrador.
Fonte: Elaborado pelas autoras conforme dados extraídos da Avaliação da CPA referente aos anos 2014,2015 e 2016. 

e favoreçam a aprendizagem. Assim, de modo articulado, a estrutura curricular visa oferecer oportuni-
dades de engajamento dos acadêmicos na busca de soluções para problemas correspondentes a sua 
área de formação (UNIVALE, 2016).

AÇÕES INTEGRADORAS

Com o objetivo de explicitar a prática interdisciplinar do curso de Sistemas de Informação da 
Univale, foram estabelecidas ações integradoras no desenvolvimento do curso. Uma dessas ações 
constituiu-se da inserção do Projeto Integrador como atividade que perpassa de modo transversal à 
matriz curricular do curso. Dessa forma, do 1º ao 7º período do curso, são propostos projetos para 
desenvolvimento dos estudantes, com a supervisão dos professores de cada período acadêmico. No 
projeto integrador, os alunos são incentivados a buscarem a inovação tecnológica, fazendo um diálogo 
entre a teoria e a prática e o contexto universitário e a sociedade local e regional. 

A prática do projeto integrador vem sendo desenvolvida nas atividades pedagógicas do curso 
de Sistemas de Informação desde 2007. Além da interface com o ensino, esse projeto possibilita o 
desenvolvimeto de ações de pesquisa e extensão ao configurar-se como ação interdisciplinar, atra-
vés da qual os estudantes aplicam os conhecimentos construídos a partir das disciplinas em curso 
ou já finalizadas, para a proposição de soluções para os problemas identificados junto às demandas 
apresentadas pelos professores e/ou sociedade. O processo de construção e consolidação do projeto 
envolve a geração e novos conhecimentos através do estudo minucioso e sistemático, com a finalida-
de de detectar os fatos geradores da situação-problema e identificar oportunidades de intervenção, a 
partir das soluções desenvolvidas. No início de cada semestre, um tema a ser trabalhado é definido 
em reunião com todo o corpo docente, com o objetivo de articular teoria e prática entre as disciplinas, 
valorizando a pesquisa individual e coletiva e proporcionando o contato do discente com a comunidade 
e com o mercado do trabalho. 

Nos últimos três anos, essa prática passou a ser avaliada junto aos estudantes pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) da Univale. As avaliações realizadas pela CPA possuem como objetivos 
retratar a situação do curso, segundo a visão dos seus docentes e discentes, em relação aos diversos 
aspectos acadêmicos pertinentes à qualidade do mesmo e ainda levantar potencialidades e pontos 
a serem aperfeiçoados no curso para servirem de parâmetros, possibilitando a tomada de decisão e 
correção de rumos com vistas ao aprimoramento contínuo do curso e da instituição. 

Visando estabelecer um parâmetro comum para análise dos resultados obtidos, os critérios de 
classificação das respostas são medidos em uma escala de 1 a 4, sendo um considerado fraco/pouco 
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e 4 ótimo/sempre. A nota média entre 3 e 4 indica qualidade entre bom e ótimo, refletindo um elevado 
grau de satisfação dos respondentes. A nota média abaixo de 2,5 implica em pontos a serem aperfei-
çoados 

Figura 3: Avaliação do Projeto Integrador por turmas.
Fonte: Elaborado pelas autoras, conforme dados extraídos da Avaliação da CPA referente aos nos 2014,2015 e 2016.

A Figura 2 apresenta o gráfico da avaliação geral do projeto integrador realizada pelos estudan-
tes nos anos de 2014, 2015 e 2016. Observa-se que, de modo geral, o projeto integrador tem sido con-
siderado pelos alunos como uma potencialidade do curso, visto a média superior à escala 3, nos anos 
de 2014 e 2016.  A coordenação do curso junto aos membros do NDE e Colegiado de Curso discutiram 
o resultado de 2015, abaixo de 3, e consideram que o resultado pode ter sido decorrente de fatores de 
alteração da organização da implementação do projeto específicos desse ano. 

A Figura 3 apresenta o gráfico da avaliação do projeto integrador realizada pelas turmas de 
1º, 3º, 5º e 7º períodos, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Observa-se, que de modo geral, o projeto 
integrador tem sido considerado uma potencialidade maior pelos alunos dos períodos iniciais (1º e 3º), 
visto a média superior à escala 3, nos anos de 2014 e 2016.  Tem-se observado que à medida que os 
estudantes prosseguem no curso, o envolvimento com o Projeto Integrador tem diminuído, gerando um 
declínio da consideração de relevância do Projeto Integrador no curso. Essas questões e observações 
vêm sendo tratada pela coordenação do curso junto aos membros do NDE e Colegiado de Curso com 
vistas a buscar alternativas para melhorar o desenvolvimento do projeto por estas turmas. Mediante 
as informações das avaliações realizadas, tem-se que a prática do projeto integrador é um trabalho 
que deve ser mantido no curso de Sistemas de Informação da Univale, devendo ser constantemente 
monitorado e adaptado às mudanças do cenário acadêmico para atender às demandas da formação 
do estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Tecnologia da Informação vem sendo apontada como uma das áreas com maior crescimento 
no mercado de trabalho. Considerada um dos pilares para desenvolvimento dos diversos domínios de 
conhecimento, a tecnologia se configura como estratégia para o desenvolvimento das organizações. 
Em um mercado cada vez mais globalizado e competitivo, as empresas têm utilizado a Tecnologia da 
Informação como ferramenta para gerar potenciais ganhos de eficiência no uso de recursos, impactan-
do diretamente na produtividade e competitividade. 

Espera-se que os egressos do curso de Sistemas de Informação da Univale tenham uma pers-
pectiva de aprender continuamente, ingressando em cursos de pós-graduação e em outros espaços 
de formação profissional. Os egressos poderão participar nas pesquisas de inovação tecnológica bus-
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cando o desenvolvimento regional. 
Ressalta-se a importância do envolvimento do corpo docente e discente no desenvolvimento 

das ações integradoras e interdisciplinares visando à consolidação do perfil do egresso. A partir de 
avaliações sistemáticas e com discussões entre os pares, deseja que o Projeto Pedagógico do Curso 
seja atualizado e aprimorado com o objetivo de atender aos objetivos da Educação Superior e a for-
mação de profissionais capazes de desenvolver, gerir e adaptar soluções baseadas em tecnologias da 
informação, com visão sistêmica, crítica e inovadora na resolução de problemas, atuando de maneira 
ética, social, humanista e empreendedora, como agentes de mudança no contexto das organizações.
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PROJETO INTEGRADOR: 
um relato da interdisciplinaridade 

no curso de Agronegócio
Maykon Dias Cezário1

Renata Bernardes Faria Campos2

INTRODUÇÃO 

O estabelecimento de conexões, a complementaridade e a estruturação dinâmica dos conteú-
dos têm sido apontadas por pesquisadores brasileiros como importante contribuição para a aprendi-
zagem desde a década de 1970 (p.e. JAPIASSU, 1976). Esse movimento/prática que vem ganhando 
força no cenário educacional brasileiro é mais conhecido como interdisciplinaridade, ainda que este 
termo apresente múltiplas definições e conceitos. 

O movimento histórico que vem marcando a presença do enfoque interdisciplinar na educação 
constitui um dos pressupostos diretamente relacionados a um contexto mais amplo e também muito 
complexo de mudanças que abrange não só a área da educação, mas também outros setores da vida 
social como a economia, a política e a tecnologia. Trata-se de uma grande mudança paradigmática que 
está em pleno curso (SILVA THIESEN, 2008).

Além de se constituir em um aspecto legal presente inclusive nas propostas curriculares, a inter-
disciplinaridade tornou-se cada vez mais presente no discurso e na prática de professores, ainda que 
sejam inúmeros os problemas na efetivação (MOZENA e OSTERMANN, 2014). A interdisciplinaridade 
como forma de desenvolver a integração de conteúdos disciplinares pode ser trabalhada de diversas 
formas, tais como em um Projeto Integrador, experiência discutida neste texto. 

O curso Superior de Tecnologia em Agronegócio da Univale desenvolve semestralmente o Pro-
jeto Integrador que se constitui em uma proposta metodológica articuladora do processo ensino-apren-
dizagem. O Projeto Integrador visa tornar os processos de ensino e de aprendizagem mais dinâmicos, 
significativos, práticos e atrativos para os alunos, englobando conteúdos e conceitos essenciais para 
a compreensão da realidade local, em particular do mundo do trabalho. É uma estratégia de ensi-
no-aprendizagem cujo objetivo é proporcionar a interdisciplinaridade entre todos os temas/assuntos/
bases abordados durante o curso.

Trata-se de um trabalho realizado por equipes de alunos, sob orientação dos professores das 
diversas disciplinas de cada período. Nesta investida, busca-se a superação da visão fragmentada 
das diferentes disciplinas cursadas ao longo da formação do tecnólogo em Agronegócio. Este desafio 
é encarado por meio da proposição de problemas complexos que implicam em vivências interdisci-
plinares para sua solução. Além da integração entre alunos e assuntos específicos das disciplinas do 
curso, o Projeto Integrador tem se constituído em um instrumento de integração entre ensino, pesquisa 
e extensão. 

O Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio contempla em seu projeto pedagógico a orga-
nização curricular por módulos que correspondem a qualificações profissionais identificáveis no mer-
cado de trabalho. Em atendimento às diretrizes curriculares, os módulos ficaram distribuídos em cinco, 
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esses estão caraterizados a seguir. 
O Núcleo Panorama do Agronegócio (NPA) compreendido pelas disciplinas do 1º período: In-

trodução ao Agronegócio; Economia Rural; Morfologia e Gênese do Solo; Sociologia e extensão rural; 
Entomologia; Cadeia Produtiva de Fruticultura; Legislação ambiental; Morfologia e fisiologia vegetal; 
possibilitam a compreensão dos fundamentos básicos do Agronegócio, acompanhados de uma visão 
holística sobre a produção agrícola. Nesse núcleo, o estudo da agricultura vem acompanhado de fun-
damentos econômicos abordados explicitamente na disciplina Economia Rural e dialoga com a temáti-
ca sustentabilidade, tratada de modo objetivo pela disciplina Legislação Ambiental. A discussão articu-
lada sobre aspectos sociais é alavancada pela disciplina Sociologia e Extensão Rural. Dessa maneira, 
ao final do módulo o discente encontra-se apto a entender a produção agrícola sob vários olhares que 
dialogam entre si potencializando atitudes de respeito para com o meio ambiente e a sociedade.

O Núcleo Produção Agrícola: Insumos e Manejo – NPA: IM é contemplado pelas disciplinas 
do 2º período: Cadeia Produtiva Horticultura; Preparo e manejo do solo; Mecanização e máquinas 
agrícolas; Agrometeorologia; Estatística e experimentação agrícola; Manejo de Pragas e Doenças; 
Produção de Sementes. Neste núcleo, o discente pode expandir seus conhecimentos na produção 
agrícola propriamente dita, estudando horticultura e produção de sementes, além de aprofundar seus 
conhecimentos na área de solos. É um módulo onde o estudante conhece as técnicas de preparo do 
solo na agricultura e aprende o manejo de pragas e doenças, conteúdo indispensável para o futuro 
profissional do tecnólogo em Agronegócio. 

O Núcleo Preparo e Desenvolvimento de Ambientes Agrícolas – NPDAA inclui as disciplinas do 
3º período: Recuperação de Áreas Degradadas; Fertilidade do solo; Grandes Culturas I; Manejo da 
Criação; Tecnologia de produção vegetal; Topografia e Geoprocessamento. Neste núcleo, a prática e 
as rotinas envolvendo as etapas de produção agrícola, corretivos e fertilizantes utilizados prendem as 
atenções dos discentes. Na disciplina Recuperação de Áreas Degradadas, os alunos têm a oportuni-
dade de avaliar e entender as formas de recuperação mais adequadas em cada situação e estabelecer 
ações de recuperações definidas pelas características de cada localização. Neste módulo, os alunos 
passam a ter contato com as culturas que ocupam as maiores áreas de cultivo em nosso País.

O Núcleo Agricultura e suas Interfaces – NAI é compreendido pelas disciplinas do 4º período: 
Complexos agroindustriais; Grandes Culturas II, Irrigação e Drenagem; Marketing Aplicado ao Agrone-
gócio; Reprodução animal e melhoramento genético; Agricultura de Precisão; Silvicultura e Desenvol-
vimento Florestal; Gestão ambiental e Desenvolvimento sustentável. As disciplinas do núcleo possibili-
tam além da continuidade dos estudos em grandes culturas, a expansão dos conhecimentos técnicos 
nas áreas de irrigação, silvicultura e agricultura de precisão. Outro foco do módulo é a interligação da 
produção agrícola com outras áreas como marketing, que é essencial para a vivência do profissional 
que necessita gerenciar uma propriedade, empresa ou cooperativa.  

O Núcleo Planejamento Agrícola e Produção Animal – NPAPA é contemplado pelas disciplinas 
do 5º período: Sanidade Animal; Cadeia Produtiva Aves e Suínos; Forragicultura e pastagens; Cadeia 
Produtiva Bovina de Corte e Leite; Planejamento e Projetos Agropecuários; Cadeia Produtiva Leite 
e Derivados. Este módulo também é composto por uma optativa que pode ser Agricultura Familiar 
e Cooperativismo ou Libras. Este núcleo habilita o tecnólogo na área de produção animal na cadeia 
bovina, suína e avícola. Os conteúdos trazidos pela disciplina Planejamento e Projetos Agropecuários 
possibilitam ao discente a base para analisar etapas de um empreendimento agrícola e conduzir um 
projeto de maneira pontual. Ao final desse módulo, o aluno deve estar apto a desempenhar as funções 
pertinentes à sua formação dentro do território nacional. O conjunto de conteúdos trazidos não somen-
te pelas disciplinas desse núcleo, mas pelo diálogo entre estes e os conhecimentos acumulados ao 
longo dos núcleos anteriores, possibilita ao acadêmico aptidão para tomar decisões em seu ambiente 
de trabalho.
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A estrutura curricular modular favorece a interdisciplinaridade, uma vez que as disciplinas que 
compõem cada núcleo podem conversar entre si, e isso é trabalhado semestralmente através do Pro-
jeto Integrador. Interdisciplinaridade essa que é prevista e apontada como tendência até mesmo nas 
diretrizes curriculares3 e pareceres relativos aos cursos superiores de tecnologia4. As disciplinas são 
selecionadas a partir das competências que se objetiva desenvolver nos estudantes ao final do núcleo, 
mas é também ferramenta importante para possibilitar uma maior flexibilidade. Visitas técnicas com 
o acompanhamento de um ou mais professores contribuem também na solidificação e internalização 
dos conhecimentos dando suporte aos projetos trabalhados.  

Nesse sentido, o Parecer CNE/CES Nº: 277. 2006, p. 3 afirma que:

A evolução do conhecimento é muito rápida, portanto os eixos devem ser flexíveis, isto é, devem 
ser bastante amplos para abrigar temas semelhantes e eventualmente permitir uma reorgani-
zação futura dentro de linhas tão previsíveis quanto possível. Por ser a tendência atual franca-
mente interdisciplinar, o currículo de um curso pode contemplar características de dois ou mais 
eixos tecnológicos, dependendo da ênfase do curso, prevalecendo, para fins de cumprimento de 
carga horária mínima, as definições do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 
(Parecer CNE/CES Nº:277. 2006, p. 3).

O presente texto tem como objetivo analisar a experiência de construção com projetos integra-
dores no curso. Para isso, apresentaremos a experiência de implantação da proposta e o processo de 
desenvolvimento da mesma ao longo de dois anos de trabalho. Na análise são discutidos os principais 
desafios enfrentados por alunos e professores, assim como os ganhos obtidos ao longo deste proces-
so. 

A CONSTRUÇÃO DO ‘PROJETO INTEGRADOR’

A primeira turma do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio da Univale contava com 
23 alunos e ingressou em 2015, experimentou um semestre sem atividades interdisciplinares. Neste 
momento, percebeu-se que a necessidade de integração entre os conteúdos para a atuação do profis-
sional deveria ter início juntamente com sua formação. Desta forma, os professores se reuniram para 
planejar as atividades que tornariam esta integração viável. 

No primeiro momento, a maior parte dos professores manifestou algum tipo de resistência, seja 
pela falta de experiência, seja pelo vislumbre das dificuldades a serem enfrentadas ou pelas novas ati-
vidades a serem aprendidas pelos professores para a execução do ponto de vista logístico e pedagó-
gico. Neste sentido, é importante salientar que os professores do curso dedicam-se simultaneamente 
a outras atividades, o que tem implicações para o investimento inicial necessário para atividades ino-
vadoras. O receio de que os estudantes não acatassem a proposta, ou mesmo, de que as limitações 
acumuladas ao longo da formação acadêmica dos discentes impedissem o sucesso do projeto, tam-
bém tornou-se evidente durante o planejamento.

Ainda durante o processo de planejamento foram partilhadas experiências já vividas por pro-
fessores, que também lecionam em outros cursos da mesma Universidade e estas experiências foram 
utilizadas como norteadoras para o grupo de docentes que agora construíam a sua própria proposta a 
ser vivenciada no segundo semestre de 2015. O grupo então, decidiu-se por requerer que os alunos 

3 RESOLUÇÃO CNE/CP 3, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002.(*) Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 
a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia
4 Tanto a RESOLUÇÃO CNE/CP 3, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002 quanto os pareceres relativos à mesma, encon-
tram-se disponíveis em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf 
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elaborassem um estudo geral e abrangente de grandes culturas, como soja, feijão, milho e cana de 
açúcar. Cada grupo de alunos poderia escolher uma cultura e deveria apontar, no trabalho final, aspec-
tos de cada disciplina que importariam à cultura escolhida. No momento da orientação, também foram 
feitas sugestões acerca de possíveis contribuições de cada disciplina para o trabalho, mas os alunos 
tinham liberdade para buscar outras associações entre os conteúdos, incluindo aspectos que não fo-
ram trabalhados pelas disciplinas. Desta forma, o trabalho também poderia complementar o conteúdo 
trabalhado pelos professores.

Para a orientação inicial do trabalho, três professores reuniram-se com os estudantes e expli-
caram detalhadamente a proposta com o objetivo de negociar possíveis alterações. Foi explicado aos 
alunos que o trabalho seria feito em grupo e, que ao final, cada grupo deveria entregar um documento 
escrito e fazer a apresentação oral para os colegas e professores. Naquele momento, os discentes 
também foram orientados sobre como deveriam proceder à pesquisa, e as dúvidas começaram a sur-
gir. Muitos deles se mostraram ansiosos e inseguros por tratar-se de uma atividade que seria avaliada 
por vários professores ao mesmo tempo. 

Não houve dificuldade com a escolha do assunto específico por cada grupo, dado que os aca-
dêmicos optaram por culturas pelas quais tinham mais interesse tais como milho, coco, seringueira e 
café. Este fato teve grande importância porque otimizou o envolvimento dos alunos com a tarefa, o que 
teve reflexos positivos no resultado final. Entretanto, ao longo do semestre, foi preciso fazer ajustes no 
cronograma inicial em função das dificuldades encontradas para a execução da tarefa proposta. Além 
disso, alguns professores permaneceram resistentes em ajustar seu planejamento individual, outros 
alegaram que a solução do problema não contemplaria o conteúdo específico das disciplinas a conten-
to e a adesão não foi de todo o grupo docente. 

Ao final do segundo semestre do ano de 2015, realizou-se o 1º Seminário Integrador de Ciên-
cias Agrárias, onde os estudantes do curso Superior de Tecnologia em Agronegócio apresentaram o 
produto da execução de seus projetos, juntamente com alunos do curso de Agronomia, que execu-
taram uma proposta similar. A realização do evento foi um marco importante para a consolidação do 
Projeto Integrador. Na ocasião, alguns estudantes que ainda não haviam valorizado a atividade, se 
deram conta do envolvimento e desempenho possível, assim como os ganhos obtidos por aqueles 
que executaram a contento a proposta. Da mesma forma, os professores perceberam o potencial da 
proposta e a capacidade dos alunos para executá-la.

Observou-se que, para alcançar o produto final, os acadêmicos buscaram a contribuição de 
temáticas trabalhadas pelas diferentes disciplinas do período em curso, articulando teoria e prática, 
valorizando a pesquisa individual e coletiva. Além disso, os estudantes buscaram espontaneamente 
o contato com a comunidade e com o mercado do trabalho por meio de visitas às culturas estudadas, 
tais como o coqueiro e cafeeiro. 

Os discentes conseguiram envolver todas as disciplinas do período percebendo a necessidade 
de integração de conhecimentos produzidos por diferentes áreas do conhecimento para um manejo 
produtivo e benéfico ao investidor. As maiores dificuldades notadas foram a busca de fontes científicas 
de informações e a produção do relatório escrito, o que reforçou a importância de uma orientação mais 
assertiva no que diz respeito à seleção para leitura e à escrita. Entretanto, é importante notar que a 
produção escrita apresentada pelos acadêmicos apresentava divisões que evidenciaram a dificuldade 
de superar a abordagem multidisciplinar, ou seja, os conteúdos das disciplinas ainda podiam ser facil-
mente delimitados, embora em alguns casos isso tenha sido superado. Destaca-se a importância da 
parte de campo (prática), onde os alunos perceberam que, no manejo das culturas, os conhecimentos 
produzidos por diferentes áreas precisam ser integrados para a solução de problemas em situações 
concretas do Agronegócio.

No semestre seguinte, o grupo de professores sugeriu que o tema do projeto fosse a Recupera-
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ção de Áreas Degradadas. Em parte, a proposta se deu em função das disciplinas em curso, dentre as 
quais destacam-se: Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; Morfologia e Gênese do Solo e 
Recuperação de Áreas Degradadas. Por outro lado, independente das disciplinas, a adesão dos pro-
fessores neste semestre foi significativamente maior do que no período anterior.

Na segunda edição do Projeto Integrador, os professores conciliaram melhor o trabalho interdis-
ciplinar com o conteúdo e com as tarefas previstas para as disciplinas específicas o que resultou em 
menor carga de tarefas para os alunos e maior disponibilidade e dedicação para o trabalho proposto. 
A integração também aumentou a disponibilidade e empenho dos professores para a orientação do 
projeto. Além disso, o tema do projeto foi um ponto decisivo para o maior envolvimento de alunos e 
professores, dado a realidade da região onde o curso está inserido.

A região de Governador Valadares, MG, tem diagnósticos notórios da degradação do solo, com 
acentuada ocorrência de erosões provocadas pela devastação irracional da Mata Atlântica e conse-
quente abertura de espaço para a exploração extensiva de pecuária de corte e leite. Na primeira me-
tade do século XX, “a região do Vale do Rio Doce teve o boom de seu desenvolvimento econômico 
concentrado no setor primário, sobretudo nas práticas de extração da mica e da madeira e pecuária 
extensiva. ” (HORA et al 2012, p.208). 

A retirada da vegetação que servia de proteção ao solo o deixou desnudo, sujeito às intem-
péries do ambiente, ocasionando intenso processo de erosão na região. O solo enfraquecido, 
desprotegido e com baixa produtividade agrícola impossibilitou o estabelecimento definitivo da 
prática pecuária como base para a economia regional. Não obstante, ainda como consequência 
da erosão, as terras que se desprendiam pela ação dos ventos e/ou das chuvas atingiam o leito 
dos rios, assoreando-os. O desconhecimento dos pecuaristas quanto a técnicas de proteção dos 
solos, associado ao mercado de exportação madeireira, contribuiu para a drástica redução da 
cobertura vegetal da Mata Atlântica mineira. Entre as décadas de 1950 e 1960, as práticas extra-
tivistas não sustentáveis propiciaram a finalização da extração da madeira e da mica, deixando 
para a região um significativo passivo ambiental e social (HORA et al. 2012, p.210).

Desta forma, além da drástica redução da cobertura vegetal original, os produtores da região 
enfrentam a degradação dos solos e a poluição e assoreamento dos rios. Note-se que esta não é uma 
realidade exclusiva do leste de Minas Gerais, onde está localizada a Univale, mas de todo o Brasil, 
que possui 140 milhões de hectares de áreas degradadas – isto é, terras abandonadas que são mal 
utilizadas ou estão em processo de erosão. Segundo dados do Departamento de Florestas do Mi-
nistério do Meio Ambiente (MMA, 2011), a degradação está presente em todos os biomas e regiões 
brasileiras, mas é mais intensa em áreas onde a ocupação humana é mais antiga, como é o caso da 
Mata Atlântica. Logo, o tema da segunda edição do trabalho interdisciplinar do curso de Tecnologia em 
Agronegócio despertou grande interesse por parte dos alunos.

Nesta edição, foi solicitado aos discentes que elaborassem um projeto de recuperação de uma 
área degradada. Foi-lhes dada a opção de criar uma área hipotética ou escolher uma área real. Neste 
sentido, os acadêmicos poderiam escolher pontos das áreas experimentais da Univale ou uma outra 
área para onde desejassem propor a recuperação. É interessante notar que todos os estudantes das 
duas turmas do curso (primeiro e terceiro períodos) elaboraram seus projetos para a recuperação de 
áreas degradadas reais. Alguns fizeram para áreas de sua própria família, mas mesmo aqueles cuja 
família não tem propriedade rural, entraram em contato com pessoas que possuem terras degradadas 
e elaboraram projetos reais. O desenvolvimento do trabalho se iniciou com uma pesquisa e compilação 
de informações sobre aspectos a serem considerados para a recuperação de uma área.

A articulação do corpo docente e discente com esse trabalho culminou com intervenções diretas 
nas propriedades rurais onde os alunos fizeram visitas e contribuíram espontaneamente com a comu-
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nidade local por meio da orientação dos produtores, com quem também aprenderam e experimenta-
ram os conteúdos estudados em sala de aula, ultrapassando os muros da universidade. Portanto, nes-
ta edição do trabalho destaca-se o envolvimento dos acadêmicos, a significativa redução de dúvidas e 
reclamações dos mesmos relacionados, em sua maioria, na formação de um elo entre as disciplinas. 
Visto que, proporcionou maior adesão e envolvimento por parte dos professores que participaram tanto 
do processo, quanto da avaliação das apresentações durante o 2º Seminário Integrador de Ciências 
Agrárias. Este seminário, para além de um momento de avaliação, foi um espaço rico de troca entre 
grupos de acadêmicos dos cursos de Agronegócio e Agronomia e destes com os professores que não 
pouparam questões e comentários complementares tornando o momento engrandecedor.

ULTRAPASSANDO OS LIMITES DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS

A terceira edição do Projeto Integrador teve como tema “Produção de alimentos, Nutrição e 
Sociedade: do Campo à Mesa” e o grupo que contava com a experiência dos semestres anteriores, 
resolveu aventurar-se e fazer o Seminário Integrador em conjunto com outro curso de graduação, no 
caso o de Nutrição com temáticas correlatas. As culturas pimenta-do-reino, coentro, quiabo, banana, 
tomate, goiaba e maracujá foram abordadas em dois aspectos diferentes, porém complementares. 

Os acadêmicos do curso de Agronegócio focaram na produção, até a colheita das culturas 
abordadas, enquanto os acadêmicos do curso de Nutrição abordaram as formas de utilização desses 
alimentos e seus benefícios nutricionais. Nesta edição, ocorreram outras inovações como a definição 
de um professor referência para cada grupo. O professor referência era responsável por acompanhar 
o trabalho dos grupos, auxiliando e estimulando quando necessário. Destacou-se também nesta edi-
ção, a maturidade dos estudantes, cuja autonomia e envolvimento foram pontos que colaboraram para 
a qualidade do produto final. Neste sentido, é provável que os próprios discentes, ao buscar auxílio 
junto aos professores de diferentes áreas, tenham promovido a adesão dos docentes, dado que, que 
mesmo havendo um professor referência nomeado para cada grupo, a adesão dos demais docentes 
foi maior que no semestre anterior.

A interação e as apresentações concomitantes dos dois cursos envolvidos nesta edição foram 
uma fórmula desafiadora que promoveu uma competição sadia entre os grupos, resultando num em-
penho maior dos estudantes na apresentação dos trabalhos. O evento foi aberto para a comunidade 
que pôde comparecer para prestigiar os trabalhos e participar das discussões. Outro ponto que mere-
ce ser destacado foi a participação e a troca de informações dos professores, tanto de Agronegócio, 
quanto de Nutrição num mesmo espaço, assim como parte do corpo docente presente, contando com 
biólogos, engenheiros agrônomos, médicos veterinários, enfermeiros e nutricionistas. Novamente, o 
Seminário superou o caráter de momento de verificação de aprendizagem ou atribuição de notas, 
constituindo-se em vez disso, num rico momento de aprendizagem e troca de informações e supera-
ção (ainda que parcial) da multidisciplinaridade por meio da superação dos limites de conteúdos estu-
dados separadamente para solucionar questões reais. 

A BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO

O maior desafio quando se alcança um nível de qualidade satisfatório de um processo é a 
sua sustentação, com o Projeto Integrador não é diferente. A busca da consolidação perpassa prin-
cipalmente por um ponto estratégico: a escolha do tema, ou problema. Temas amplos que permitem 
abordagens interdisciplinares, atuais, inovadoras e que realmente mobilizem e despertem atenção e 
interesse dos alunos é o primordial. Além da relevância, esses temas precisam levar os acadêmicos a 
explorarem novas possibilidades e cenários, dando a eles uma perspectiva mais prática e contextuali-



Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da Univale

128

zada dos conteúdos. Os professores também ganham com o incentivo à adoção de projetos atrativos. 
Com a prática pedagógica constantemente desafiada e aprimorada, a experiência docente é enrique-
cida e o profissional ganha motivação. Tudo isso se reflete na qualidade do ensino.

Um excelente ponto de partida para delimitar um tema é a pesquisa bibliográfica que leva a uma 
base de conhecimento sólida. Após esse momento de busca pensando em todas as possibilidades sob 
ângulos diferentes, deve haver diálogo e discussões entre o corpo docente vislumbrando êxito. Per-
cebendo isso, após experiências anteriores, surgiram dois temas que já estão sendo trabalhados em 
2017, um deles é Fazenda Urbana, onde os alunos são desafiados a contemplar desde a instalação 
até o estabelecimento desse tipo de sistema produtivo nos ambientes urbanos. Dentro desse assunto, 
cada grupo trabalha com questões diferentes, tais como o Ecotelhado5 (COSTA, 1982) e Fazenda 
vertical.6 As fazendas urbanas surgiram da união de agregar espaços de concreto, como edifícios com 
as áreas verdes voltadas para a produção agrícola. A iniciativa é defendida por muitos especialistas e 
já ganhou adeptos ao redor do mundo. O conceito de fazenda urbana ainda é muito recente no Brasil 
e está em crescimento, comparado a lugares em que essa prática já está em desenvolvimento, como 
nos Estados Unidos e Canadá. Ao contrário de países localizados na América do Norte e na Europa, 
aqui no país há o predomínio de hortas comunitárias, iniciativas que já são muito difundidas no exterior 
há algum tempo (ROCHA, 2010; MEDEIROS, 2017).

Sistema agrosilvipastoril é outro tema objeto de estudos dos alunos de Agronegócio da Univale. 
Os chamados Sistemas agrosilvipastoris são sistemas de produção agropecuária que fazem uso sus-
tentável da terra e dos recursos naturais, combinando a utilização de espécies florestais, agrícolas, e 
criação de animais (corte, leite, equinos, ovinos e caprinos) numa mesma área, de maneira simultânea 
e, ou, escalonada no tempo. Promovem o aumento ou a manutenção da produtividade, com conserva-
ção dos recursos naturais e a utilização mínima de insumos. Além de atual é um tema bastante perti-
nente à região, à qual o curso está inserido onde há tradição na cadeia produtiva de gado de leite (ES-
PÍNDOLA, 1998), necessidade de diversificação das atividades agrícolas e produção de “florestas”7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação do Projeto Integrador, ao longo de três semestres de experiência revelou-se 
como recurso essencial para complementar a formação profissional, como uma forma dos estudantes 
se beneficiarem de um ambiente de aprendizagem mais propício ao desenvolvimento de habilidades 
e competências específicas do curso. O projeto tem alcançado o objetivo de potencializar o processo 
de ensino-aprendizagem e permitido uma maior aproximação com a realidade do Agronegócio, con-
siderando as teorias científicas, práticas de mercado bem como a complexidade do universo regional.

É relevante mencionar que o Projeto Integrador recebeu uma avaliação positiva do corpo dis-
cente por meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição. A Autoavaliação Institucional é 
coordenada pela CPA, cujo modelo pauta-se nas orientações gerais elaboradas a partir de diretrizes 
estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. É um processo contínuo, 

5 Ecotelhado é a evolução dos telhados verdes convencionais, porque integra todas as vantagens de um jardim suspen-
so, com a captação de água da chuva, o tratamento de efluente (esgoto sanitário), a captação da energia solar e muitos 
outros benefícios. Funciona como um isolante térmico e absorve 30% da água da chuva reduzindo a chance de enchen-
tes nas cidades.( https://ecotelhado.com/produto/ecotelhado-telhado-verde/)
6 A cidade se apropria de algumas ações e atividades tradicionalmente desenvolvidas no campo, como a otimização das 
lajes de prédios para a produção agrícola e mesmo edifícios inteiros produzindo horti/fruti. São as fazendas verticais que 
estão sendo hoje apresentadas como solução para os problemas da fome e da sustentabilidade do mundo 
7 http://g1.globo.com/mg/vales-mg/intertv-rural/videos/t/edicoes/v/plantio-de-mogno-africano-traz-bons-lucros-aos-investi-
dores-de-alpercata-leste-de-minas/2750506/
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por meio do qual a instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando melhorar 
a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Dessa maneira, foi inclusa nessa avaliação 
o Projeto Integrador, onde o corpo discente pôde atribuir uma nota e tecer comentários sobre a ativi-
dade. O resultado indicou qualidade entre “bom e ótimo” refletindo um elevado grau de satisfação dos 
respondentes no quesito Projeto Integrador.

O Projeto Integrador tem possibilitado ao aluno a compreender a relação e integração das dis-
ciplinas com a realidade aplicando o conhecimento científico na prática. O curso tem experimentado 
com isso, uma educação mais contemporânea através da interdisciplinaridade aliada à aprendizagem 
baseada em problemas.
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ELABORAÇÃO DE PLANO DE 
NEGÓCIOS NO CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA 

UNIVALE
Marcelo Lopes Bello Coelho1

INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem como propósito apresentar a atividade de elaboração de plano de ne-
gócios pelos discentes do curso de Ciências Contábeis da Univale, como uma prática interdisciplinar 
inovadora e exitosa na promoção do conhecimento construído na instituição de ensino superior.

Detalhamos neste texto tal atividade, por meio da qual os estudantes desenvolvem o espírito de 
liderança e o exercício do trabalho em equipe, associando a criatividade e implementando os conhe-
cimentos adquiridos não somente no último período, mas durante todo o curso de Ciências Contábeis 
sob a ótica do empreendedorismo. Ao final do semestre letivo, os projetos são apresentados para uma 
Banca Avaliadora composta de professores do curso, e para os demais discentes matriculados em 
outros períodos.

O PLANO DE NEGÓCIOS COMO ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR

No início do 7º (sétimo) semestre letivo, os estudantes são orientados na disciplina Contabili-
dade Gerencial e Negócios I, a elaborarem um pré-projeto, que é exatamente o desenvolvimento de 
um plano de negócios, o qual deverá contemplar a análise de viabilidade de uma empresa escolhida 
livremente pelos próprios discentes, em qualquer segmento de atividade. Nesta fase, são formados os 
grupos de trabalho, com número idêntico ou similar de integrantes, que obedecem ao critério mínimo 
de 4 (quatro) componentes. 

O professor da disciplina estabelece prazo para a formação das equipes, para a definição dos 
temas do projeto e para a entrega da parte escrita do trabalho. Tais datas levam em consideração o 
calendário acadêmico e um tempo suficientemente adequado para a resolução das tarefas.

O professor da disciplina Controladoria e Consultoria solicita aos discentes um trabalho de cam-
po, com visita às entidades na busca de informações de gestão contábil, o que resulta numa interdis-
ciplinaridade com a disciplina Contabilidade Gerencial e Negócios I. Essas entidades devem, obrigato-
riamente, ter a mesma atividade daquela escolhida para a elaboração do plano de negócios. 

Nesta fase do projeto, todos os grupos devem apresentar ao professor os seguintes elementos, 
adaptados do modelo utilizado por Rosa (2007), que são desenvolvidos pela própria equipe e passíveis 
de avaliação:

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

1 Doutorando; Curso de Ciências Contábeis; marcelolopesbello@yahoo.com.br 
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1.1  Descrição do projeto.
1.2  Dados dos empreendedores.
1.3  Dados do empreendimento.
1.4  Missão da empresa, visão, valores, objetivos e metas.
1.5  Setor de atividades.
1.6  Forma jurídica.

2 ANÁLISE DE MERCADO

2.1  Estudo dos clientes.
2.2  Estudo dos concorrentes.
2.3  Estudo dos fornecedores.

3 PLANO DE MARKETING

3.1  Descrição dos principais produtos.
3.2 Preço.
3.3  Estratégias promocionais.
3.4 Estrutura de comercialização. 
3.5 Localização do negócio.
3.6 Logomarca. 

4 PLANO OPERACIONAL 

4.1  Layout/arranjo físico.
4.2  Capacidade produtiva e/ou comercial.
4.3  Processo de produção e/ou comercialização.
4.4  Necessidade de pessoal.

5 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

5.1  Análise da matriz F.O.F.A.

Neste semestre letivo, o professor da disciplina Contabilidade Gerencial e Negócios I presta 
as instruções e conhecimentos necessários sobre estudo de mercado, fundamentos de marketing, 
planejamento organizacional e demais conteúdos necessários para o desenvolvimento dos itens su-
pracitados.

Este trabalho serve de base para a continuidade do projeto, que se dará no último semestre leti-
vo, ou seja, no 8º (oitavo) período, especificamente na disciplina Contabilidade Gerencial e Negócios II, 
e conta com a atuação dos demais docentes do curso, a fim de orientá-los quanto ao desenvolvimento 
do plano econômico, do plano financeiro e dos itens remanescentes do sumário executivo, conforme 
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abaixo:

1 SUMÁRIO EXECUTIVO

1.7  Enquadramento Tributário.
1.8  Capital Social da empresa.
1.9  Fontes de recursos.
1.10 Contrato Social ou Declaração de Firma Individual.
1.11 Procedimentos de abertura da empresa.
1.12 Alvará de Licença.
1.13 Alvará da Vigilância Sanitária.
1.14 Outros necessários para o funcionamento da entidade.

6 PLANO ECONÔMICO

6.1 Estimativa da produção em unidades.
6.2 Estimativa dos custos com materiais e/ou insumos.
6.3 Apuração dos custos de materiais e/ou mercadorias vendidas.
6.4 Estimativa dos custos de comercialização.
6.5 Estimativa dos custos com mão-de-obra e encargos sociais.
6.6 Estimativa dos custos com depreciação.
6.7 Estimativa dos custos fixos mensais e anuais.
6.8 Formação do preço de venda.

7 PLANO FINANCEIRO

7.1 Estimativa do investimento total.
7.1.1 Estimativa dos investimentos fixos.
7.1.2 Estimativa dos investimentos financeiros.
7.1.3 Estimativa dos investimentos pré-operacionais.
7.1.4 Estimativa do investimento total (resumo).
7.2 Estimativa do faturamento mensal e anual da empresa (em unidades e valores).
7.3 Análise dos resultados financeiros. 
7.4 Índices de viabilidade.
 7.4.1 Ponto de equilíbrio.
 7.4.2 Lucratividade.
 7.4.3 Rentabilidade.
 7.4.4 Prazo de retorno do investimento.
7.5 Fluxo de Caixa.
7.6 Análise final sobre a viabilidade do negócio.
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A elaboração do plano de negócios demanda conhecimentos adquiridos no decorrer de todo 
o curso, o que comprova sua transdisciplinaridade, já que é necessário aplicar o entendimento, o dis-
cernimento e as percepções de tudo aquilo que foi apreendido e estudado no decorrer dos semestres 
letivos.

Destarte, os docentes que ministram as disciplinas Noções de Direito (1º período), Direito Em-
presarial (2º período) e Escritório Simulado III – Módulo Fiscal e Contábil (6º período) orientam os 
discentes com os itens “Procedimentos de Abertura da Empresa”, “Alvará de Licença”, “Alvará de Vigi-
lância Sanitária” e “Outros necessários para o funcionamento da entidade”. 

Os docentes que atuam nas disciplinas Direito Tributário (2º período), Contabilidade Tributária 
(5º período), Planejamento Tributário (6º período) e Escritório Simulado III – Módulo Fiscal e Contábil 
(6º período) instruem as equipes com o tópico “Enquadramento Tributário”. 

A disciplinas Direito do Trabalho (3º período) e Psicologia Organizacional (2º período) serão 
requeridas para a elaboração do quadro “Necessidade de Pessoal”, e seus docentes podem ser reque-
ridos pelos discentes para a elucidação de dúvidas pertinentes ao tema. 

Os conhecimentos apreendidos nas disciplinas Contabilidade Básica (1º período), Negociações 
Comerciais e Financeiras (1º período), Contabilidade Intermediária (3º período), Escritório Simulado 
I – Contabilidade Informatizada (2º período), Estrutura das Demonstrações Contábeis (4º período), 
Matemática Financeira (4º período), Escritório Simulado II – Módulo Trabalhista (4º período), Análise 
das Demonstrações Contábeis (5º período), Perícia, Avaliação e Arbitragem (6º período), Auditoria (7º 
período), Simulações Empresariais (8º período) são utilizados para a elaboração e desenvolvimento de 
planilhas, relatórios, demonstrativos e balanços diligenciados nos planos econômicos e financeiros dos 
projetos. Nesse mesmo sentido, os professores que ministram tais disciplinas estão comprometidos a 
auxiliarem as equipes de trabalho compostas, sempre que necessário for. 

Outrossim, as disciplinas Contabilidade de Custos (4º período), Custos Gerenciais (5º período) e 
Análise de Custos (disciplina optativa) são fundamentais para o desenvolvimento dos itens: “Estimativa 
da produção em unidades”; “Estimativa dos custos com materiais e/ou insumos”; “Apuração dos custos 
de materiais e/ou mercadorias vendidas”; “Estimativa dos custos de comercialização”; “Estimativa dos 
custos com mão-de-obra e encargos sociais”; “Estimativa dos custos com depreciação”; “Estimativa 
dos custos fixos mensais e anuais” e “Formação do preço de venda”.

As disciplinas Controladoria e Consultoria e Finanças (ambas do 7º período) são cruciais para 
a elaboração dos fluxos de caixa e dos indicadores de viabilidade. 

Por fim, as disciplinas Metodologia Científica e Leitura e Produção de Textos (ambas do 1º 
período) são utilizadas para a produção da peça escrita, desenvolvida na forma de TCC (trabalho de 
conclusão de curso).

No que concerne aos aspectos legais, o grupo deve escolher o ramo de atividades (comércio, 
indústria, agronegócio ou prestação de serviços) para o empreendimento e verificar a forma jurídica a 
ser escolhida somente após estudos baseados no faturamento e nos custos. A definição do enquadra-
mento tributário deve ser baseada em estudo de planejamento tributário, com a devida justificativa da 
melhor opção.

Já no que tange aos recursos humanos, a equipe deve elaborar texto explicativo que contemple 
a política de seleção de pessoal, plano de cargos e salários, políticas de remuneração (comissiona-
mento, participação nos lucros etc.), e política de desenvolvimento de pessoal (como treinamentos, a 
título de exemplo).

Em relação às finanças, os componentes do projeto devem verificar a lucratividade desejada 
pelos sócios para o empreendimento, apurar os custos de venda (fixos, variáveis, diretos e indiretos), 
calcular o custo ou despesa com mão-de-obra, elaborar o investimento inicial para o empreendimento, 
calcular o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico, apurar a margem de segurança, fazer 
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uma análise de cenário otimista (com aumento de 10% da produção e/ou da venda projetada), fazer 
uma análise de cenário pessimista (com redução de 10% da produção e/ou da venda projetada), ela-
borar o preço de venda do produto, projetar o fluxo de caixa, e calcular a taxa e o prazo de retorno dos 
investimentos (PayBack).

Todos os professores que ministram disciplinas no 8º (oitavo) período disponibilizam pontos em 
seus critérios de avaliação, a fim de pontuar os trabalhos apresentados ao final do semestre. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do plano de negócios pelos discentes do curso de Ciências Contábeis aponta não 
somente uma interdisciplinaridade de conhecimentos, como também a sua transdisciplinaridade, uma 
vez que ocorre a interação do entendimento entre matérias, não somente do período em que a ativida-
de é executada, mas a aplicação de saberes e percepções obtidas ao longo de todo o curso, desde o 
primeiro até o último período.

O projeto agrega riqueza de conhecimento ao estudante, que busca estender as fronteiras da 
universidade ao elaborar seu plano de negócios, uma vez que se faz necessária a consulta tanto a en-
tidades de natureza pública quanto privada, como por exemplo, a prefeitura municipal e seus departa-
mentos, a junta comercial, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas e Empresas (SEBRAE), 
o corpo de bombeiros, sindicatos, etc.

Tal prática tem sido comprovadamente exitosa, dada à qualidade dos trabalhos apresentados. 
E isso comprova o nível dos alunos formados por essa Instituição de ensino superior.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS 
NA ESCOLA
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo relatar o projeto integrador “Direitos Fundamentais na Es-
cola” do Curso de Direito da Univale que assume uma abordagem interdisciplinar. Nesse sentido, será 
demonstrada a origem do projeto, os seus objetivos, como ele é executado, e os resultados obtidos ao 
longo dos anos.

No Curso de Direito, através do projeto “Direitos Fundamentais na Escola”, a todo instante a teo-
ria é aliada da prática, onde os discentes são os protagonistas e têm obtido uma formação diferenciada 
com enfoque na criatividade, crítica, participando assim de um processo inovador e deixando de lado 
muitas fórmulas prontas das escolas tradicionais, como será demonstrado neste capítulo. 

Considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Univale, a indissociabilida-
de entre ensino, pesquisa e extensão enquanto carro-chefe desta instituição de ensino superior tem 
adotado esta premissa como princípio gerador do conhecimento acadêmico, atendendo as demandas 
previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos. Enfatizando a iniciação científica 
paralelamente ao ensino e extensão de maneira interdisciplinar. Adotamos aqui, o conceito de inter-
disciplinaridade de Ricardo (2005, p. 4), que a define “como um ponto de cruzamento entre atividades 
(disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes”.

PROJETO INTEGRADOR “DIREITOS FUNDAMENTAIS NA ESCOLA”

No curso de Direito da Univale os discentes passam a ter contato maior com a Constituição 
Federal no segundo período, quando começam a cursar a disciplina “Direito Constitucional” e na disci-
plina “Antropologia” onde começam a estudar as minorias e diversidades.

Sabe-se que os Direitos Fundamentais estão acima dos direitos do Estado, logo são os princi-
pais direitos de qualquer indivíduo que foram positivados na Constituição de 1988 e considerados cláu-
sulas imodificáveis, ou seja, não podem ser alterados ou retirados do texto constitucional e, conforme 
a Constituição tem aplicabilidade imediata.

Nesse sentido, o professor George Marmelstein em seu livro intitulado “Curso de Direitos Fun-
damentais” conceitua Direitos Fundamentais no seguinte modo:

Os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de dignidade da pes-
soa humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional de determinado Estado 
Democrático de Direito, que, por sua importância axiológica, fundamentam, e legitimam todo o 
ordenamento jurídico (MARMELSTEIN, 2014 p.23).

1 Doutoranda; Curso de Direito e Reitoria; reitora@univale.br
2 Mestrando; Curso de Direito; andre.santos@univale.br 
3 Doutoranda; Curso de Direito; sara.silva@univale.br 
4 Especialista; Curso de Direito; direito@univale.br 
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Assim, é possível afirmar que os Direitos Fundamentais estão expressos em toda a nossa cons-
tituição de modo explícito ou implícito, a fim de proteger os valores e a dignidade do ser humano em 
vários aspectos.

O projeto “Direitos fundamentais na Escola” nasceu no ano de 2015, quando o então professor 
de Direito Constitucional procurou a pró-reitora acadêmica e o coordenador de curso, apresentando a 
proposta que tinha a intenção de trabalhar o tema “Direitos Fundamentais” de modo inovador.

Partindo-se da premissa que a Constituição Federal é o maior estatuto jurídico do País, sendo 
base para todas às demais legislações e ramificações do direito, principalmente no tocante aos Direitos 
Fundamentais, o professor idealizou o projeto integrador interdisciplinar, uma vez que a própria disci-
plina, por essência já dialoga com todos os ramos do direito e até mesmo com outras ciências afins.

O professor e o autor do projeto perceberam que o processo de ensino e aprendizagem, princi-
palmente no tocante aos Direitos Fundamentais não deveria ficar apenas em sala de aula através de 
aulas teóricas e avaliações escritas, deveria ultrapassar os muros institucionais e chegar à comunida-
de.

Então, naquele ano, o docente, conforme o seu plano de ensino, trabalhou toda a parte teó-
rica sobre os Direitos Fundamentais em sala, e compartilhou com os estudantes que a avaliação do 
conteúdo seria “prática”, nascendo assim, o projeto interdisciplinar do curso “Direitos Fundamental na 
Escola”.

Inspirado no projeto de lei aprovado pelo Senado de iniciativa do Senador Romário de Souza 
Faria, que inclui a disciplina de Direito Constitucional no currículo escolar, o professor elaborou o pro-
jeto da seguinte maneira: os acadêmicos têm a liberdade de escolher uma escola pública para a apre-
sentação de uma aula sobre os Direitos Fundamentais preparada e lecionada pelos próprios alunos do 
curso sob a orientação do professor.

O projeto consiste em uma intervenção diferente e dinâmica sobre Direitos Fundamentais mi-
nistradas pelos próprios alunos, conforme os ensinamentos de sala de aula. Durante esta atividade, 
os alunos utilizam de estratégias diferenciadas para despertar a atenção dos alunos do ensino médio 
sempre ligadas ao tema central, tais como: teatro, música, paródia, poesia, standup, artes circenses, 
coreografias, jogral, etc. Em seguida, os alunos utilizam de uma dinâmica dialógica estabelecendo uma 
relação de troca de saberes. Posteriormente, são distribuídos livros, constituições, cartilhas sobre os 
Direitos Fundamentais para os alunos da escola.

Em cada edição do projeto, os alunos manifestam satisfação em poder compartilhar o conheci-
mento de modo prático e, principalmente, na linguagem deles. Na edição que aconteceu no segundo 
semestre do ano de 2016, os discentes elaboraram um site onde divulgaram todo o evento, conscien-
tizando até mesmo a sociedade em geral sobre os seus Direitos Fundamentais a partir do site criado, 
redes sociais, além da aula específica na escola.

Neste prisma, o professor Juares da Silva Thiesen da Universidade do Estado de Santa Cata-
rina destaca que:

A escola é um ambiente de vida e, ao mesmo tempo, um instrumento de acesso do sujeito à ci-
dadania, à criatividade e à autonomia. Não possui fim em si mesma. Ela deve constituir-se como 
processo de vivência, e não de preparação para a vida. Por isso, sua organização curricular, 
pedagógica e didática deve considerar a pluridade de vozes, de concepções, de experiências, 
de ritmos, de culturas, de interesses. A escola deve conter, em si, a expressão da convivialidade 
humana, considerando toda a sua complexidade. A escola deve ser, por sua natureza e função, 
uma instituição interdisciplinar (THIESEN, 2008, p.8).

Diante das várias edições do projeto, em cada semestre, foi percebido que os graduandos do 
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curso de Direito alcançaram resultados espetaculares, considerando que os alunos conseguiram aliar 
teoria e prática na realização de uma atividade prática, e onde a Ciência Jurídica estabelece comuni-
cação com a literatura, arte, poesia, teatro, música, etc. Nesse sentido, percebemos que as disciplinas 
específicas complementam-se, não sobrepondo umas às outras, mas dialogando e agregando sabe-
res ali existentes. 

Em contrapartida, o projeto gerou vários resultados positivos para os alunos da escola pública, 
uma vez que normalmente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) boa parte das ques-
tões objetivas estão ligadas aos Direitos Fundamentais, e na prova discursiva, ou seja, a redação, o 
seu tema sempre contempla o assunto. Considerando a vivência promovida pelo projeto, onde os direi-
tos básicos e fundamentais são apresentados de maneira contextualizada e interdisciplinar, ressalta-se 
o reconhecimento e conscientização da cidadania. No campo acadêmico, o projeto está alinhando às 
DCNs do curso, relação à interdisciplinaridade.

Nesse sentido, o professor Juares da Silva Thiesen em seu artigo “A interdisciplinaridade como 
um movimento articulador no processo de ensino-aprendizagem” destaca:

A nova espacialidade do processo de aprender e ensinar e a desterritorialidade das relações 
que engendram o mundo atual indicam claramente o novo caminho da educação diante das de-
mandas sociais, sobretudo as mediadas pela tecnologia. Nessa direção, emergem novas formas 
de ensinar e aprender que ampliam significativamente as possibilidades de inclusão, alterando 
profundamente os modelos cristalizados pela escola tradicional. Num mundo com relações e 
dinâmicas tão diferentes, a educação e as formas de ensinar e de aprender não devem ser mais 
as mesmas. Um processo de ensino baseado na transmissão linear e parcelada da informação 
livresca certamente não será suficiente (THIESEN, 2008, p. 7).

Alinhado a essa proposta interdisciplinar, o projeto integrador “Direitos Fundamentais na Escola” 
a cada edição tem cumprido sua função social de conscientizar atores da coletividade sobre os seus 
direitos básicos, além de ser um marco na vida acadêmica dos discentes e docentes envolvidos.

A seguir, apresentamos algumas fotos do projeto “Direitos Fundamentais na Escola”:

Figura 1: Projeto na Escola Estadual Centro Interescolar 
Dr. Raimundo Albergaria Filho.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 2: Projeto na Escola Estadual Professor Nelson 
de Sena.

Fonte: Acervo pessoal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Direitos Fundamentais na Escola” já percorreu nove escolas públicas de Governador 
Valadares e os discentes e docentes do curso de Direito da Univale têm desempenhado de modo sa-
tisfatório as três funções primordiais da academia: ensino, pesquisa bem como a extensão, missão de 
qualquer universidade, possibilitando a interação e interlocução entre teoria e prática no processo de 
construção do conhecimento. Impactando na formação cidadã dos acadêmicos da Univale, bem como 
dos alunos do ensino médio; transformando a realidade regional. 

Esta prática tem contribuído com uma postura dialógica, interdisciplinar e interprofissional da 
Instituição com escolas de ensino médio da rede estadual, por meio de uma ação proativa. 

Os resultados alcançados são motivadores: aproximadamente 500 acadêmicos do Curso de 
Direito da Univale já participaram do projeto, que atingiu um número de aproximadamente, 950 alunos 

Figura 4: Divulgação do projeto.
Fonte: Assessoria de Comunicação Organizacional da 

Univale.

Figura 5: Projeto na Escola Estadual Diocesano.
Fonte: Acervo pessoal.

Figura 3: Divulgação do projeto.
Fonte: Assessoria de Comunicação Organizacional da 

Univale.
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das escolas básicas.
O projeto conseguiu fazer do discente um protagonista, que a partir de uma atividade prática, 

consegue resultados positivos para a vida como: alunos criativos e motivados, dialogando com outras 
ciências, além de cumprir um dever social, fazendo um trabalho significativo na sociedade valadarense.

No primeiro semestre de 2018, o projeto se uniu com o curso de Enfermagem da Univale com 
a intenção de trabalhar “Direito e Saúde na Escola”, alunos e professores de ambos os cursos estão 
empenhados para mais um desafio interdisciplinar. 
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JORNALISMO 
RECONFIGURADO: portal de 

notícias prepara estudantes para 
a nova dinâmica do mercado de 

trabalho
Franco Dani Araújo e Pinto1

Dileymárcio de Carvalho Gomes2

Vanrochris Helbert Vieira3

Elton Frederico Binda de Castro4

 Gilson Arão Júlio Neto5  

INTRODUÇÃO

Com o advento da era digital e das novas tecnologias, o jornalismo teve que se adequar. A 
cobertura jornalística na internet se consolidou e abriu portas para uma gama de sites e portais de 
notícias. Consequentemente, muitas empresas de comunicação migraram seu conteúdo para o am-
biente virtual. Diante dessa nova realidade de mercado, o curso de Jornalismo da Univale lançou em 
setembro de 2014 um portal de notícias cuja produção é exclusivamente feita pelos estudantes, tanto 
no processo de produção das pautas e matérias, até o processo de edição e postagem. O site pode 
ser acessado através do endereço www.univalenews.com. A ideia é que os acadêmicos desenvolvam 
a habilidade textual, colocando em prática conteúdos aprendidos em sala de aula, como técnicas de 
apuração e entrevista, e edição de texto, aprimorando o contato com as chamadas “novas mídias”.

DESENVOLVIMENTO

O Univale News (www.univalenews.com) é um portal de notícias do curso de Jornalismo da 
Univale que surgiu em setembro de 2014 com o objetivo de levar os acadêmicos a experimentarem 
outras formas de se fazer jornalismo, principalmente diante do surgimento de tantas tecnologias e a 
aplicabilidade delas nos diversos segmentos profissionais, como afirma Gradim (2007, p. ), para quem 
a “web produziu um impacto significativo nas profissões tradicionalmente ligadas à comunicação – no-
meadamente no jornalismo – e [...] deu origem a um conceito que já começa também a perder frescura: 
webjornalismo”. 

Outro estudioso dessa área, Briggs (2007, p. 64), entende que de todas as habilidades que um 
jornalista precisa ter na era digital, fazer reportagem para a Web deveria ser a mais fácil de aprender. 
Pois, segundo ele, “não há nenhum conceito, nova terminologia ou um novo software para dominar. 

1  Doutorando; Curso de Jornalismo; franco.araujo@univale.br. 
2  Mestre; Curso de Jornalismo; dileymarcio.carvalho@univale.br. 
3  Doutorando; Curso de Jornalismo; vanhochris.vieira@univale.br. 
4  Mestre; Curso de Jornalismo; elton.castro@univale.br. 
5  Bacharel; Curso de Jornalismo; gilson-arao96@hotmail.com. 
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Apenas uma nova maneira de pensar e trabalhar”. Por meio do Portal Univale News, aliado 
aos conceitos teóricos de disciplinas como “Jornalismo para as novas mídias”, os alunos do curso de 
Jornalismo da Univale desenvolvem as habilidades necessárias para o desempenho de atividades 
para o Portal. Mais do que isso: passam a perceber que na internet pode haver distinção entre notícia 
e jornalismo, e que não necessariamente são a mesma coisa. Gradim (2007, p. 86), ressalta que “todo 
o jornalismo produz notícias, mas nem todas as notícias são jornalismo”. Segundo o autor, o que as 
distingue é o seu caráter de interesse geral e o fato de serem produto de uma atividade profissional [...] 
a divulgar através de um meio de comunicação de massas”.

 O objetivo é possibilitar a vivência das práticas, técnicas e rotinas do jornalismo digital/on-line 
aos estudantes do curso de jornalismo da Univale com o apoio pedagógico do corpo docente do curso, 
aliando a prática ao conhecimento teórico de técnicas de apuração e entrevista, edição textual e jorna-
lismo para as novas mídias.

O Portal Univale News tem evidente potencial de ensino para a teoria e prática do jornalismo, 
pois é uma ferramenta pedagógica importante para o desenvolvimento de uma importante etapa do 
fazer jornalístico do estudante, desde o desenvolvimento da ideia de pauta, passando pela apuração 
de informações, interpretação dos dados, edição e postagem. De acordo com as novas diretrizes cur-
riculares nacionais para os cursos de Jornalismo, a estrutura do curso de bacharelado em Jornalismo 
deve, entre outras coisas, inserir, desde os primeiros anos de curso, o aluno em “atividades didáticas 
relevantes para a sua futura vida profissional”; e também propiciar a “interação permanente” do aluno 
com fontes, profissionais e públicos do jornalismo, desde o início de sua formação, “estimulando, des-
se modo, o aluno a lidar com problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes, compatíveis 
com seu grau de autonomia”. De acordo com Ribeiro (2012), o aprendizado dos estudantes de jorna-
lismo acontece de forma eficiente com a articulação de teoria e prática e é em produtos laboratoriais, 
como o Portal Univale News, que essa associação acontece de maneira efetiva. 

No exercício laboratorial se aprimoram as competências empregadas para a realização do 
jornalismo. Desta forma, o Portal Univale News vem pautando suas ações com base nos eixos de 
formação do futuro jornalista, eixos esses previstos nas novas diretrizes curriculares nacionais para 
os cursos de Jornalismo (2013), entre os quais achamos importante destacar: V - Eixo de aplicação 
processual, cujo objetivo é o de fornecer ao jornalista ferramentas técnicas e metodológicas, de modo 
que possa efetuar coberturas em diferentes suportes: jornalismo impresso, radiojornalismo, telejorna-
lismo, webjornalismo, assessorias de imprensa e outras demandas do mercado de trabalho; IV - Eixo 
de formação profissional, que objetiva fundamentar o conhecimento teórico e prático, familiarizando 
os estudantes com os processos de gestão, produção, métodos e técnicas de apuração, redação e 
edição jornalística, possibilitando-lhes investigar os acontecimentos relatados pelas fontes, bem como 
capacitá-los a exercer a crítica e a prática redacional em língua portuguesa, de acordo com os gêneros 
e os formatos jornalísticos instituídos, as inovações tecnológicas, retóricas e argumentativas; VI - Eixo 
de prática laboratorial, que tem por objetivo adquirir conhecimentos e desenvolver habilidades ineren-
tes à profissão a partir da aplicação de informações e valores. Possui a função de integrar os demais 
eixos, alicerçado em projetos editoriais definidos e orientados a públicos reais, com publicação efetiva 
e periodicidade regular, tais como: jornal, revista e livro, jornal mural, radiojornal, telejornal, webjornal, 
agência de notícias, assessoria de imprensa, entre outros. 

Outro conceito importante que as atividades do Portal Univale News proporcionam aos discen-
tes é a compreensão das peculiaridades do jornalismo digital/online em relação aos outros modelos, 
como impresso, rádio e televisão. Briggs (2007, p. 65) elenca uma dessas características: a urgência, 
que segundo ele, faz parte da essência do noticiário on-line. O autor afirma que “notícias que não são 
publicadas pelos jornais podem ser importantes na Web. Eventos [...] que nem são noticiados pelos 
jornais, são importantes on-line, mas apenas se os leitores acessarem a informação no tempo certo 
[...]”. Escrever com objetividade e vibração, usar linguagem simples e direta para informar de forma efi-
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ciente, são outras características desse modelo de jornalismo. No entanto, apesar das peculiaridades, 
Briggs (2007, p. 65) lembra que existem similaridades entre as várias formas de ser fazer jornalismo, 
que é a fidelidade no processo de checagem, apuração e publicação da notícia. “Os fatos precisam ser 
checados da mesma maneira que na versão impressa. Velocidade e estilo são importantes sim, mas é 
fundamental deixar bem claro os “porquês” da reportagem”.

Toda a produção e postagens das matérias são feitas por alunos do 4º e 5º períodos, durante 
os períodos de Estágio Supervisionado I e II, respectivamente. Nessa fase, eles já tiveram contato com 
textos jornalísticos ao produzirem matérias para o jornal-mural do curso, ainda no primeiro período. 
Também cursaram a disciplina “Técnicas de apuração, reportagem e entrevista” e escreveram maté-
rias para o jornal-laboratório “Giro Acadêmico”, que tem cunho institucional, já que o foco é voltado para 
a divulgação dos cursos das diversas áreas do conhecimento dentro da Universidade.

 É no 4º período que os estudantes de Jornalismo têm na grade curricular a disciplina “Jornalis-
mo para as novas mídias” por meio da qual eles começam a se familiarizar com textos para ambientes 
virtuais. O professor da disciplina pede aos alunos que criem blogs com temas de sua preferência 
(futebol, turismo, viagem, gastronomia etc.). Uma vez por semana, os discentes inserem um novo post 
relacionado ao tema do seu blog. O material é avaliado pelo professor. Ainda no 4º período, os alunos 
aprendem técnicas de edição de texto jornalístico, jornalismo impresso - e a transição do conteúdo jor-
nalístico textual do papel para o formato digital -, que os habilitam a trabalhar com o conteúdo do Portal 
Univale News. A metodologia adotada é a seguinte: no início do semestre, os alunos recebem um 
cronograma de postagens. Ao longo do semestre, cada um produz cerca de oito matérias/reportagens, 
obedecendo a uma determinada ordem de editorias. São cinco ao todo: Cidades, Política, Economia, 
Cultura e Esporte. Eles também recebem um tutorial e um manual com normas de entrega e posta-
gem. Os textos têm que ter entre 1700 e 2500 caracteres, sendo de três a cinco parágrafos. 

É necessário ouvir pelo menos duas fontes, sendo uma oficial e uma personagem. Quanto às 
fotos, cada matéria deve ter pelo menos duas opções de foto, com legenda e crédito, obrigatoriamente 
produzido pelo aluno (autorais). Os acadêmicos devem enviar as matérias para correção para o e-mail 
do professor até, no máximo, o dia anterior à data prevista para postagem. As fotos (com crédito e 
legenda) devem ser enviadas junto com o texto da matéria. Cada matéria deve ter uma versão em 
áudio com o mesmo conteúdo do texto escrito e sonoras com as falas dos personagens. É necessá-
rio enviar o texto para o orientador já no formato de postagem indicado no manual. A pauta deve ser 
previamente aprovada pelo professor. As pautas devem ter caráter local. Caso seja um tema nacional, 
deve ser dada uma abordagem local ao conteúdo. As postagens do texto e do áudio devem ocorrer 
simultaneamente, no máximo um dia depois da correção do texto pelo professor. Cada matéria vale 12 
pontos, sendo 6 pontos de texto, 2 de foto e 4 de áudio, a serem distribuídos pelo professor, de acordo 
com a qualidade do material (incluindo norma culta). A matéria não pode ser postada sem foto. Se a 
foto postada não for autoral, o aluno não receberá os pontos de foto. 

Ao final do semestre, serão distribuídos 4 pontos de desempenho geral. Em hipótese alguma, a 
matéria poderá ser postada sem a aprovação do professor. Nesse caso, a nota será zerada (inclusive 
fotografia e áudio). Caso a matéria não seja entregue no prazo, a nota será zerada (inclusive fotografia 
e áudio). Não é permitido copiar textos de releases, nem transcrever de forma literal falas de entrevis-
tados sem aspas. Deve-se observar se a fala do entrevistado não é uma simples reprodução de um 
texto da internet. Não se pode copiar trechos de outras matérias ou fontes da internet. Apenas dados 
(lembrando-se de obtê-los em fontes confiáveis e/ou checá-los caso haja dúvida).

É importante lembrar que fazer pequenas alterações em textos copiados também constitui plá-
gio. Por fim, o crédito das fotos deve estar corretamente indicado. Observadas todas essas regras, 
o aluno encaminha o material para o professor verificar. O professor autoriza a postagem ou aponta 
ajustes e correções para depois devolver o material para o aluno. Estando tudo certo, a postagem é 
autorizada.
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A plataforma WordPress, que hospeda o Portal Univale News, é conhecida mundialmente por 
sua facilidade de instalação. Na maioria dos casos, leva menos de cinco minutos para ser realizada. 
Ela já traz consigo um grande conjunto de funcionalidades que torna a experiência de criação e ge-
renciamento de conteúdo, fácil, agradável e possível até para as pessoas que não tem muito costume 
com o gerenciamento e publicação de conteúdo em sites e blogs. Essa facilidade libera autonomia 
total ao professor responsável pelo projeto e para os discentes que trabalham como editores do portal. 
Outra funcionalidade que nos fez optar pelo WordPress é o seu gerenciamento de usuários que facilita 
muito o trabalho do professor responsável no controle das postagens pelos alunos-editores, bem como 
quando as matérias foram postadas e quando foram editadas ou modificadas.

O WordPress também conta com a facilidade do uso de templates como layout. O uso dos 
templates é popular por conseguir reduzir custos com programação de website e também facilita, caso 
tenha a necessidade de alterá-lo no futuro sem que o projeto gere novos custos. O curso de Jornalismo 
da Univale escolheu um template que gerasse a ideia de portal, dinâmico e informativo, com várias 
manchetes que poderiam ser dívidas em editorias e com algumas manchetes em destaque. Outra 
vantagem do template escolhido foi a facilidade encontrada para adição de novas páginas no “Menu 
Principal”. 

Assim, pode-se agregar a qualquer momento, sem a precisão de adição de novos custos no 
projeto, mais editorias ao Portal e mais produtos do curso de Jornalismo, conforme eles forem sendo 
criados. O padrão visual do Portal Univale News, tanto logo quanto layout, segue um padrão usado 
em todos os produtos do curso de Jornalismo, criado com o intuito de manter uma identidade visual 
unificada e fortalecida entre os alunos e a comunidade. Também definiu-se que todos os produtos usa-
riam as cores padrões da logo da Univale, é o azul, branco e laranja. Dessa maneira, o Portal segue o 
mesmo padrão cromático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto da tecnologia no jornalismo não é algo novo. Gradim (2007, p. 88) já dizia que as 
profissões jornalísticas ligadas à produção de conteúdo noticioso difundido por meios de comunicação 
de massas, sempre estiveram sujeitas a “velozes mutações tecnológicas”, referindo-se desde a prensa 
móvel, no século 19, ao computador pessoal, edição e paginação eletrônica de jornais a partir de finais 
dos anos 1980 e início da década de 1990. No entanto, segundo a própria autora, nenhuma dessas 
“mutações” foi tão significativa e causaram tantos impactos quanto o surgimento da internet, que foi um 
fator decisivo no processo de globalização e que mudou a forma de produzir informação e reconfigurou 
às práticas dos jornalistas nas redações. Acompanhar essas mudanças, para os estudantes da área de 
comunicação social é fundamental. 

No âmbito acadêmico, essa atualização deve vir acompanhada de uma proposta pedagógica 
que se coadune com as mudanças impostas pelo mercado de trabalho, uma matriz curricular que 
contemple disciplinas relacionadas ao jornalismo para as novas mídias, e propostas e estrutura para 
realização de atividades práticas em webjornalismo.

 No curso de Jornalismo da Univale, a adoção desse conjunto de medidas permitiu a criação do 
portal de notícias Univale News que, se por um lado é um reflexo da nova forma de se produzir infor-
mação, por outro preserva os deveres e tarefas do jornalista, no que diz respeito aos ideais e princípios 
reguladores desse profissional.

 O Portal Univale News tem como proposta aproximar-se do seu leitor, priorizando sempre o 
local, mesmo que dentro de um contexto nacional. E faz isso por acreditar que esse é o jornalismo que 
transforma. Afinal, a obrigação do jornalismo é informar, mas também formar. E nesse contexto, se-
gundo Montipó e Farah (2009), que torna-se necessário um jornalismo que amplie o espaço do relato 
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de seus protagonistas, para que o espaço das discussões – que o jornalismo deve fomentar – seja 
também ampliado.
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LETRAMENTO ACADÊMICO: 
experiência com apropriação 
de escrita quando o aluno se 
encontra no ensino superior

Julianna Si lva Glória1

Cátia Cristina Degan Fernandes2

    INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como propósito refletir sobre as dificuldades que o estudante universitário, muitas 
vezes, enfrenta no aprendizado da escrita acadêmica e relata a forma como a Univale enfrenta tal 
situação, buscando saná-la. 

As reflexões e dados que apresentaremos aqui fazem parte de trabalho científico desenvolvido ao 
longo do um ano de 2015 com aprovação da Assessoria de Pesquisa da Univale, sob coordenação do 
curso de Letras, tendo como título “Letramento acadêmico: estudo sobre produção e leitura de textos 
dos estudantes dos cursos de graduação da Univale e sua implicação para a compreensão dos con-
ceitos referentes à fundamentação teórica”. 

Essa pesquisa teve como objetivo mais amplo entender como os discentes dos cursos de gradu-
ação da Univale têm se apropriado dos conhecimentos sobre a escrita, especificamente, sobre a es-
crita acadêmica e seus gêneros correspondentes, para desenvolver e expressar seus pensamentos 
intelectuais a respeito dos conceitos pertinentes a cada área de atuação. 

Em perspectiva metodológica qualitativa, o nosso trabalho de campo apresentou-se como possi-
bilidade de conseguirmos, não apenas aproximação com aquilo que desejamos conhecer e estudar, 
mas de criar conhecimento, partindo da realidade presente no campo de investigação. 

Para realizar tal projeto de pesquisa contamos com uma equipe articulada, envolvendo professora/
pesquisadora da Univale, professoras do curso de Letras que lecionam Produção de Texto e Leitura 
no primeiro período dos cursos ofertados na Instituição e três alunas do quinto período do curso de 
Letras que foram monitoras voluntárias de pesquisa, ajudando na coleta de dados.

Em vista disso, a seguir expomos breve reflexão teórica sobre a escrita em nossa sociedade, 
tratando sobre o conceito de Letramento Acadêmico e, por fim, apresentamos dados coletados no 
campo de pesquisa, bem como algumas considerações a respeito deles.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE CULTURA, ESCRITA E SOCIEDADE

Historicamente, a escrita tornou-se um meio de expressão e de comunicação muito utilizado, mas 

1 - Doutora; Curso de Letras; juliannasilvagloria@yahoo.com.br
2 - Mestranda; Curso de Letras; catiadegan@yahoo.com.br 
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na atualidade, o processo de sua aquisição tornou-se uma das grandes preocupações, especialmen-
te, na educação brasileira. Ao longo dos anos, pesquisadores têm se dedicado ao estudo do ensino-
-aprendizado da escrita, de como isso se dá, de como a escrita é adquirida tanto por crianças quanto 
por jovens adultos, visto a importância da mesma para a nossa sociedade. Principalmente, para o mun-
do ocidental, saber usar a escrita é sinônimo de avanço, de progresso, de inserção em vários espaços 
onde se valoriza a cultura da escrita.

Dessa forma, o que é cultura escrita? Segundo Ana Galvão (2009, p.1), “podemos conside-
rar que a cultura escrita é o lugar – simbólico e material – que o escrito ocupa em/para determinado 
grupo social, comunidade ou sociedade”. Uma das consequências dessa definição, de acordo com a 
pesquisadora é que “a cultura escrita, principalmente em sociedades complexas, não é homogênea. ” 
(Ibidem, p.1) Para tanto, tal pesquisadora lembra o trabalho de Judith Kalman (2003) que, estudando 
os “escribas” da Praça São Domingo, no México, mostra a variedade de usos da leitura e da escrita 
em uma sociedade complexa.

Compreender o lugar histórico-cultural da escrita enquanto tecnologia de comunicação em nos-
sa sociedade é de fundamental importância para percebermos as consequências desta para o nosso 
desenvolvimento intelectual. Segundo Lévy (1990, p.115), “[...] a escrita suscita igualmente o apareci-
mento de saberes que os seus autores pretenderam frequentemente apresentar como independentes 
das situações particulares no seio das quais esses saberes foram elaborados e utilizados: as teorias”. 
Entretanto, não estamos querendo dizer, com isso, que culturas não letradas sejam menos inteligentes 
ou que pensem menos; apenas que possuem uma percepção diferente do mundo em que vivemos. 

Colocando em evidência essas questões ligadas aos efeitos da escrita como tecnologia intelec-
tual, Lévy conta-nos a seguinte experiência:

Confrontados com a lista <<serra, acha, plaina, machado>>, os camponeses de cultura pura-
mente oral não sonham classificar separadamente a acha, enquanto as crianças, quando já 
aprenderam a ler, observam imediatamente que a acha não é uma ferramenta. Quererá isto di-
zer que os indivíduos educados numa cultura oral não têm lógica e que aprendemos a raciocinar 
quando nos tornamos letrados? Na realidade, diversos trabalhos de antropologia demonstraram 
que os indivíduos de cultura escrita têm tendência a pensar por categorias, enquanto as pessoas 
de cultura oral apreendem em primeiro lugar as situações (ora, a serra, a acha, a plaina e o ma-
chado pertencem todos à mesma situação de trabalho da madeira) [...] Os oralistas – preferimos 
este termo ao termo analfabeto, que remete para as sociedades onde a cultura se encontra par-
cialmente estruturada pela escrita – não são, portanto, menos inteligentes nem menos racionais 
do que nós; apenas  praticam uma outra maneira de pensar, perfeitamente ajustada às suas 
condições de vida e de aprendizagem (não escolar) (LÉVY,1990, p. 118).

Tendo em vista esse contexto teórico, com nosso estudo buscamos entender como os estudan-
tes dos cursos de graduação da Univale têm se apropriado dos conhecimentos sobre a escrita, espe-
cificamente, sobre a escrita acadêmica e seus gêneros correspondentes para desenvolver e expressar 
seus pensamentos a respeito dos conceitos concernentes pertinentes a cada curso, ou seja, como que 
compreendem essa escrita e a utilizam no contexto acadêmico.

Sabemos que o sujeito/aluno que adentrou no primeiro período, seja qual for o curso da Univale, 
possui domínio das habilidades textuais necessárias para produzir um texto argumentativo/dissertati-
vo. Entretanto, em relação aos textos acadêmicos formais os sujeitos/ alunos apresentam-se muito 
despreparados para lidar com a linguagem exigida nos cursos de graduações, visto que não possuem 
práticas envolvendo esse tipo de escrita.

Isso é, esses possuem experiência com a escrita, mas não com a escrita acadêmica que deve 
ser apreendida em contexto acadêmico. Soares (2003) esclarece isso configurando o fenômeno do le-
tramento como a apropriação da escrita e de suas práticas na sociedade em contexto de uso, a saber, 
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para um indivíduo ser capaz de escrever textos diversos nas diversas situações comunicativas precisa 
praticar essas escritas.

De acordo com relatos informais dos professores da Univale, os sujeitos/alunos demonstram 
muitas dificuldades tanto para escrever quanto para ler gêneros textuais acadêmicos (resumo, rese-
nha, artigos, relatórios, memoriais, monografias, dentre outros), além de não ter competência para lidar 
com todas as normas e formalidades que envolvem tal escrita.

A origem deste estudo encontra-se na reflexão sobre esse problema. As questões que norte-
aram nossa investigação foram as seguintes: que nível de escrita acadêmica o aluno apresenta ao 
adentrar nos cursos de graduação ofertados pela Univale? Que impressões possuem sobre a escrita 
acadêmica quando adentram no ensino superior? Os dados apresentados adiante retomam exata-
mente essas indagações.

CONCEITUANDO LETRAMENTO ACADÊMICO

Dentro daquilo que nos propomos pesquisar, nossa reflexão teórica fundamentar-se-á em da-
dos obtidos em pesquisa, resultados de estudos e análises. 

Para Ortiz (2006),

[...] quando nos referimos à linguagem técnico-científica devemos pensar em aquelas varieda-
des linguísticas que estão fortemente marcadas pela utilização de terminologias especializa-
das, denominadas línguas de especialidade e que não são homogêneas, pois elas apresentam 
uma importante variação interna tanto nos aspectos relacionados com seus diferentes registros, 
quanto nos seus níveis formais (ORTIZ, 2006, p. 63).

Observa-se a ocorrência dessa linguagem em gêneros como relatório técnico científico, artigo, 
resenhas, resumos, dissertações, teses, monografias e trabalhos de conclusão de curso. Esse estudo 
científico de cunho exploratório e não exaustivo tentará abordar a linguagem acadêmica usada pelos 
nossos alunos de graduação da Univale na perspectiva da dimensão do letramento.

Segundo Soares (2002, p. 72), “a palavra letramento causa estranheza, enquanto que outras 
do mesmo campo semântico parecem mais familiares, como analfabetismo, analfabeto, alfabetizar, 
alfabetização, alfabetizado e mesmo letrado e iletrado. A palavra letramento surgiu da versão para 
o português da palavra da língua inglesa literacy, do latim littera (letra), com o sufixo -cy, que denota 
qualidade, condição, estado, fato de ser (como em innocency, a qualidade de ser inocente). Literacy é 
o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever.”

Para a autora, esse conceito traz implícito a ideia de que a escrita tem consequências sociais, 
culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas quer para o grupo social em que seja introdu-
zida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la.  Em outras palavras, adquirir a tecnologia para ler e 
produzir textos, assim como envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita – tem consequências 
sobre o indivíduo, e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, psíquicos, culturais, políticos, 
cognitivos, linguísticos e até econômicos.

Estudos sobre letramento configuram-se como uma das vertentes de pesquisa que melhor con-
cretiza a união do interesse teórico à busca de descrições e explicações sobre fenômeno de interesse 
social, aplicado à formulação de perguntas cujas respostas possam promover a transformação da 
realidade tão preocupante como é a da crescente marginalização de grupos sociais. Nessa perspec-
tiva, supomos que as características do fenômeno do letramento dependem do seu contexto social e 
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político de uso, ou seja:

[...] a apropriação da escrita não tem em si um conjunto de consequências fixas e pré-definidas: 
aquilo a que se denomina escrita é um conjunto muito complexo e variável de comportamentos, 
gestos, competências e habilidades envolvidos num conjunto muito heterogêneo de práticas e 
instituições sociais marcadas por relações de poder que condicionam o significado da escrita 
para aqueles que a utilizam e dela se apropriam. Aquilo que a escrita faz pelos indivíduos e para 
os grupos sociais depende, fundamentalmente, dessas práticas e instituições e das relações de 
força e poder que tendem a expressar [...] (BATISTA, 2000, p. 31).

Tendo em vista nosso objeto de estudo, carece aprofundarmos ainda mais na compreensão do 
termo letramento a partir do conceito de letramento acadêmico que foi desenvolvido dentro da área 
dos Novos Estudos do Letramento (Street, 1984; Barton, 1994; Barton & Hamilton, 1998; Gee 1996), 
entendendo que as práticas de  escritas não podem ser neutras ou desarticuladas dos contextos de 
uso. De acordo com Lea e Street (1998), a escrita do estudante no Ensino Superior é compreendida a 
partir de três perspectivas: modelo dos estudos das habilidades, modelo da socialização acadêmica e 
modelo do letramento acadêmico.

A primeira abordagem compreende o letramento como um conjunto de habilidades individuais e 
cognitivas que os estudantes têm de adquirir e desenvolver para transferi-las, então, para os contextos 
mais amplos da Universidade. A segunda abordagem refere-se ao modelo da socialização acadêmica 
em que o professor é o principal responsável por introduzir os alunos na cultura universitária a fim de 
que eles assimilem os modos de falar, raciocinar, interpretar e usar as práticas de escrita valorizadas 
nas disciplinas e áreas temáticas da Universidade. Esse modelo parte da concepção de que os gê-
neros discursivos acadêmicos são relativamente homogêneos e, sendo assim, uma vez que o aluno 
aprende as convenções que regulam esses gêneros estará habilitado a se engajar nas práticas letra-
das que permeiam essa instância.

A última abordagem é compartilhada pelos pesquisadores que fazem parte dos Novos Estu-
dos do Letramento e investigam o que denominam de Letramentos Acadêmicos. Esse grupo de pes-
quisadores entende os letramentos como práticas sociais e, portanto, como constitutivos dos vários 
setores que formam a instituição acadêmica. O modelo do letramento acadêmico concentra-se nos 
significados que os sujeitos atribuem à escrita, partindo de questões epistemológicas que envolvem as 
relações de poder entre instituição, professores e alunos, além de investigar as identidades sociais e a 
história de letramento dos sujeitos, bem como o processo de aculturação pelo qual o aluno passa ao 
aderir um novo discurso. 

Vale ressaltar que esses três modelos não se excluem, mas são dependentes, pois o aluno pre-
cisa conhecer as convenções que regulam as práticas de letramento da Universidade para se engajar 
nos modos de uso da escrita valorizados pelas disciplinas, áreas temáticas e diferentes situações co-
municativas, sem, contudo, desconsiderar sua história prévia de letramento e seus valores identitários. 
Ou seja, se complementam no sentido de auxiliar os alunos na aprendizagem de novas linguagens 
sociais e gêneros discursivos que segundo Marcuschi (2002, p. 35), “(...) não são frutos de invenções 
individuais, mas formas socialmente maturadas em práticas comunicativas. ”

Outro aspecto importante ressaltado por Marcuschi (2002) diz respeito aos gêneros serem “ar-
tefatos culturais”:

Os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as pedras, os rios e as estrelas, 
mas são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano. Não podemos defi-
ni-los mediante certas propriedades que lhes devam ser necessárias e suficientes. Assim, um 
gênero pode não ter uma deter¬minada propriedade e ainda continuar sendo aquele gênero. Por 
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exemplo, uma carta pessoal ainda é uma carta, mesmo que a autora tenha esquecido de assinar 
o nome no final e só tenha dito no início: “querida mamãe”(ibidem, p. 36).

Dessa forma, os gêneros textuais tornam-se relevantes para que o sujeito possa ampliar suas 
formas de produção de sentido e de comunicação com o outro. Nessa perspectiva e, segundo Bakhtin 
(2000), o discurso científico que ele relaciona como gênero secundário de texto possui, assim como 
qualquer outro gênero discursivo de texto, um aspecto polifônico que, se manifesta no enunciado  por-
que sempre há a confluência de “vozes”  quando o sujeito está em processo de produção de sentido.

Diante disso é que nos propomos, em nossa pesquisa, compreender que movimentos realizam 
ao adentrarem no espaço universitário da Univale em busca do domínio dos gêneros acadêmicos de 
texto. 

EXPERIÊNCIA COM ESCRITA ACADÊMICA DE ALUNOS DO PRIMEIRO PERÍODO 
DA UNIVALE

Para coletar dados referentes à escrita acadêmica de alunos, em 2015 solicitamos às profes-
soras do curso de Letras, que lecionam no 1º período de três cursos superiores ofertados na Univale, 
atividades de produção de texto e de leitura realizadas com os alunos. Recolhemos amostras de textos 
de três cursos: dois da área de humanas e um da área de saúde (100 atividades de escrita ao todo). 

A escolha por alunos do 1º período foi em decorrência da necessidade de mapear a qualidade 
de escrita que o aluno começa a desenvolver ao adentrar na universidade e observar como é possível 
interferir nesse processo a partir desse diagnóstico inicial.

Optamos por apresentar os dados de uma visão micro para mais macro, isso é, de uma amos-
tragem de casos pontuais para uma perspectiva mais global das habilidades de leitura e de escrita 
apresentadas pelos 100 alunos participantes da pesquisa nas atividades desenvolvidas em contexto 
acadêmico. Entendermos que isso possa nos apresentar visão mais rica de todo processo.

SOBRE DADOS PONTUAIS

A primeira atividade que destacamos ocorreu com turma do primeiro período do curso A3 . Na 
oportunidade a professora da disciplina Produção de Texto e Leitura propõe o seguinte aos alunos, a 
saber:

Figura 1: Atividade elaborada por professor de Produção de Texto e Leitura.
Fonte: Dados da pesquisa

3 Todos os cursos superiores da UNIVALE envolvidos na coleta de dados serão devidamente identificado por letras do 
alfabeto, preservando o anonimato.
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Para responder à proposta de atividade os alunos tiveram 50 minutos do tempo de aula. A pro-
fessora chegou à sala, entregou a atividade e pediu que os alunos desenvolvessem a escrita. O texto 
produzido por um dos alunos participantes da pesquisa foi o seguinte, a saber:

A tina esta lendo um texto sobre os acontecimentos no mundo 
Que as pessoas não se importam com o planeta terra e nem com o próximo 
Por exemplo, a pobreza, preconceito, desmatamento etc. 
Por iço a falta de amor e com isso ela ficou triste.
Mas também ela deve ter interpretado o texto errado e entendeu outra coisa.

Figura 2 – Escrita de aluno participante da pesquisa
Fonte: Texto do banco de dados da pesquisa sobre Letramento Acadêmico/Univale

Observamos que esse aluno possui dificuldade, primeiramente, em interpretar as ideias do car-
tum. Isso fica evidenciado pela forma como entende a relação entre a imagem e a frase representativa 
do quadrinho. Ou seja, o aluno diz que a personagem lê texto sobre acontecimentos mundiais, mas 
não há marcas suficientes no cartum para que avalie dessa forma; afinal, a personagem está diante de 
um texto que se apresenta em um computador, mas o cartum não esclarece que texto é esse. Parece-
-nos que o aluno foi induzido a pensar dessa forma por causa do início da frase que diz: “Falta amor no 
mundo...”, que tem a palavra “amor” destacada em um tom vermelho da letra. 

O aluno não percebe o slogan do cartum como um todo: “Falta amor no mundo... mas também 
falta interpretação...”, considerando apenas a primeira parte ao invés de perceber que o argumento 
principal, nesse caso, estaria após a conjunção, “mas”. Além disso, tem uma compreensão equivoca-
da quando nomeia a personagem como Tina ao invés de relacionar esse nome próprio à assinatura 
do cartunista. Supomos que a falta de prática de leitura e de conhecimento sobre esse gênero textual 
possa ter interferido nessa leitura indevida.

 E ainda, em relação à estruturação e elaboração textual, percebemos que no texto do aluno as 
frases estão postas uma abaixo da outra sem preocupação de formatar parágrafo. Em seu texto, ele 
faz uso de três conectivos na intenção de alinhavar suas ideias. Para tanto, ele utiliza: que/por isso/
mas, sem se preocupar com a relação entre as ideias do texto.

Esses aspectos que envolvem deficiência em leitura e produção de texto realçam o quanto a 
universidade local precisa investir em práticas com textos acadêmicos que promovam a leitura crítica 
dos diversos gêneros textuais, assim como em produções textuais a fim de que, praticando a escrita 
com linguagem mais formal/culta, o sujeito/aluno possa desenvolver um texto mais articulado e com 
linguagem mais adequada.

Sem dúvida essa deve ser uma ação de toda a academia e não somente dos professores 
da disciplina de “Leitura e Produção de Texto”. Afinal, as práticas com texto acadêmico devem estar 
presentes em todas as disciplinas. Logo, para que se possa perceber qualquer alteração na leitura e 
produção de textos acadêmicos da universidade, necessário se faz contar com envolvimento de todos 
os professores planejando práticas acadêmicas significativas de leitura e de produção textual a fim de 
que os alunos adquiram competência para lidar com linguagem mais formal.

A abordagem mais técnica sobre o texto certamente é de competência do professor da disci-
plina Leitura e Produção de texto. Mas os eventos de práticas de leitura e produção de texto devem 
compor a dinâmica de planejamento de ensino de todas as disciplinas. Afinal, este é o aspecto que 
mais se enfatiza na abordagem da escrita como práticas sociais que despontou com as reflexões sobre 
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letramento na década de 90 do século passado no Brasil. Esse foi o ponto de partida para realização 
dos encontros/oficinas em 2016 com os professores e alunos da área de Exatas e da área de Saúde 
na Univale.

 De outra forma, queremos destacar que se aprende a escrever em contexto de uso. O fato de 
o sujeito ter conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética de seu país não o torna competente 
para ler e escrever em diversos contextos que inclui o universitário. A linguagem, conforme Bakhtin é 
uma prática social, cuja realidade material – a língua – constitui-se como “um processo de evolução 
ininterrupto, constituído pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação” 
(BAKHTIN, 1929, p. 127).

Logo, não tem como querermos que nossos alunos adquiram competência para escrever e 
ler no contexto acadêmico se os docentes não proporcionarem eventos de usos dos textos dentro do 
espaço universitário. A disciplina de Leitura e Produção de texto presente na matriz de todos os cursos 
universitários, às vezes com carga horária mínima (40 horas) mostra-se insuficiente para promover as 
habilidades de leitura e escrita necessárias ao graduando.

A segunda atividade que destacamos desenvolveu-se em turma do primeiro período do curso B 
da Univale em contexto de sala de aula. A professora entregou a seguinte proposta por escrito à turma, 
a saber:

Proposta – leitura do Texto “As palavras” de Othon Moacir Garcia. Após a leitura da crônica, 
construir um texto até 10 linhas sobre o que você entendeu. Disponível em: http://educarparaserped2.
blogspot.com.br/2011/03/as-palavras.html

Figura 3 – Proposta de escrita
Fonte: Texto do banco de dados da pesquisa sobre Letramento Acadêmico/Univale.

Na ocasião em que a atividade foi desenvolvida, a reação de uma das alunas da turma chamou 
atenção da professora. Depois de explicada a proposta de escrita, essa começou a chorar, não tendo 
condições de desenvolver o texto solicitado. 

Este bloqueio da aluna em relação à escrita nos suscitou interesse, visto estarmos em busca de 
construir conclusões a respeito da escrita no meio acadêmico. Apesar da reação inusitada e pontual, 
entendemos ser pertinente entrevistar a graduanda e foi o que fizemos.

Esclarecemos que, metodologicamente na construção desse instrumento de pesquisa: a en-
trevista procedeu analisando em equipe (pesquisadoras e bolsista) questões e temas de entrevista, e 
em seguida, uma das monitoras voluntárias realizou a coleta de dados.  Abaixo, trechos de entrevista 
semiestruturada realizada:
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Bolsista de iniciação: Queremos saber o que você sentiu quando a professora chegou 
com a proposta de escrita, logo nas primeiras semanas de aula, o que você sentiu?

Sujeito de pesquisa: (...) eu “tava” um pouco retraída ainda sobre o curso, vim de exatas pra 
humanas meio que me parou (diferente nê) cheguei, aula de português? Minha área é exatas. Por-
tuguês? , vamos lá, encarar, cheguei, conversei com todo mundo. Ela (referindo-se à professora) já 
tinha passado esse texto “As palavras”, e deu pra gente fazer a interpretação de texto (...) li o texto, 
não entendi nada, reli,reli, reli, reli, nada, voltava, nada, falei, gente me ajuda, não “tô” conseguindo 
compreender esse texto(...) a cabeça não tinha raciocínio, totalmente nenhum,  não consegui inter-
pretar(...) aí eu entrei em pânico, eu comecei a chorar, chorar(...) ela disse calma (...) não conseguia 
dizer, não conseguia compreender nada daquilo.

Bolsista de iniciação:  E no ensino médio você tinha essa dificuldade em escrever e 
interpretar?

Sujeito de pesquisa: No ensino médio até que não (...) é uma coisa mais fácil, nossa aqui 
(REFERE-SE À UNIVALE) é muito complexo (...) eu estudei em escola estadual (...) o ensino lá por 
ser uma escola estadual as condições não eram boas (...) tomei um choque (REFERE-SE À ATI-
VIDADE DA AULA DE PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA) .(...) o que você tinha que escrever é 
você pegar e colar, ctrl + v ctrl + c (AO SE REFERIR A OUTRO CURSO SUPERIOR QUE FAZIA EM 
OUTRA INSTITUIÇÃO ANTES DE  TRANSFERIR PARA A  UNIVALE).

 Bolsista de iniciação:  há quanto tempo que você terminou o ensino médio?
Sujeito de pesquisa:  tem quatro anos... é uma distância que a gente sente (...), mas não tem 

que ser distante; eu acho que aquilo que você aprende você leva (...) eu fico assim, gente, mas estou 
nesse curso agora, onde que entra esse português? (...). Eu quero aprender a gostar, quero saber, 
entender a utilidade dele na profissão, em tudo, porque o português você coloca em qualquer lugar 
(...).

Figura 4 – Entrevista semiestruturada realizada
Fonte: Texto do banco de dados da pesquisa sobre Letramento Acadêmico/Univale.

O trecho da entrevista, aqui apresentado, nos dá a real dimensão da relação que essa aluna 
tem com o texto escrito no contexto universitário. O pânico demonstrado pela aluna traduzido através 
de seu choro revela o nível de frustração que essa tem com a palavra escrita. Outro aspecto que revela 
todo pavor vivenciado por essa aluna em relação à escrita na escola é o fato de a todo instante se refe-
rir à professora da disciplina “Leitura e Produção de texto” como “ela”. Ressaltamos que, desde o início 
da entrevista, a referência à professora é sempre usando o pronome, em nenhum momento consegue 
chamar a professora pelo nome, cooperando para entendermos o grau de dificuldade enfrentado por 
essa aluna em relação à aula que denomina “aula de Português”.

Sem deixar de levar em consideração o aspecto particular que envolve a situação dessa aluna, 
analisamos que o bloqueio à palavra escrita é muito frequente no contexto escolar em que essa habili-
dade é proposta de forma artificial, enfim, pouco significativa. Por mais que a aluna demonstre medo de 
escrever e fique confusa sobre o propósito de ter aula de “Português” (“cheguei, aula de português?”), 
por fim, conclui que a disciplina “Leitura e Produção de texto” deve ter alguma aplicação na área pro-
fissional que escolheu (“mas estou nesse curso agora, onde que entra esse português? (...). Eu quero 
aprender a gostar, quero saber, entender a utilidade dele na profissão, em tudo, porque o português 
você coloca em qualquer lugar (...)”).

Essa última fala da aluna instiga-nos muita reflexão sobre necessidade de se pensar o texto 
como prática social, incorporado ao cotidiano das comunidades que fazem uso dele; afinal, a lingua-
gem, conforme Bakhtin é uma prática social, cuja realidade material – a língua – constitui-se como 
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“um processo de evolução ininterrupto, constituído pelo fenômeno social da interação verbal, realizada 
através da enunciação” (BAKHTIN, 1929, p. 127). 

Portanto, o pânico dessa aluna bem como de muitos alunos na academia é de escrever e ler 
textos sem propósito, isso é, os “trabalhos escolares” que não estão relacionados a eventos universitá-
rios que promovam conhecimentos relacionados à área de estudo. A escrita na ou para a escola? Eis 
a questão.  O emprego da língua, na escola, dessa forma, foge de sua utilidade real que deveria contar 
com a participação e interação de vários atores no processo comunicativo e isso torna o emprego da 
língua artificial.

Evitando isso, devemos considerar a natureza social da linguagem, o caráter dialógico e intera-
cional da língua, reconhecendo os gêneros como a materialização da interação entre os sujeitos que, 
por intermédio do uso da língua, elaboram formas mais ou menos estáveis de enunciados (os gêne-
ros do discurso), os quais, segundo Bakhtin (1992), revelam a esfera social à qual pertencem. Cada 
esfera social, dentre elas a escolar, possui um discurso que lhe é característico, que a representa nas 
situações discursivas. Nesse sentido, o que qualquer aluno, assim como a aluna entrevistada quer, é 
aprender a dizer ou reconhecer nos gêneros textuais acadêmicos nos discursos da área de estudo.

SOBRE DADOS MAIS GLOBAIS

Analisamos todas as produções textuais desenvolvidas com as diversas turmas de primeiro 
período parceiras da pesquisa, levando em consideração tanto a proposta elaborada pelo professor, 
quanto o resultado produzido pelos alunos segundo categorias de análise, a saber:

C1. Habilidade em estruturar as ideias através da escrita;
C2. Habilidade de leitura interpretativa (relacionar ideias do texto);
C3. Conhecimentos formais/básicos da língua: acentuação, pontuação, concordância, regên-

cia, dentre outros;
C4. Demonstração de ponto de vista crítico;
C5. Capacidade de síntese (parafraseamento).
A partir da análise das atividades realizadas pelos alunos, entrevistamos alguns sujeitos/alunos, 

e em seguida, procedemos à análise dos dados, tendo em vista o cruzamento de informações alcança-
das na coleta. A esse respeito, seguem dados e reflexões alcançados através desse trabalho investiga-
tivo. Primeiramente, ressaltamos a partir da tabela adiante percepção mais ampla da experiência com 
texto na academia envolvendo alunos dos três cursos participantes desta coleta de dados. Esse nos 
dá diagnóstico sobre a relação de nosso sujeito com o texto acadêmico tendo em vista as categorias 
supracitadas. Vejamos tabela a seguir: 

Tabela 1: amostragem geral das atividades acadêmicas realizadas pelos alunos.
CATEGORIA PERCENTUAL

C1 55%
C2 61%
C3 55%
C4 51%
C5 56%

Fonte: Dados da pesquisa
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Montamos essa tabela levando em consideração a produção acadêmica desenvolvida pelos 
100 alunos participantes desta pesquisa. O percentual estabelecido oscila entre a categoria em que os 
alunos apresentaram menos dificuldade para a que demonstraram mais dificuldade. Tendo em vista 
isso, ressaltamos o fato de grande parte dos alunos alcançarem um resultado mediano em todas as 
categorias, sendo que na categoria 2 (C2), as dificuldades são ainda maiores. A categoria que os alu-
nos tiveram menos problemas foi a C4: Demonstração de ponto de vista crítico.

O nível pouco alto entre as categorias faz-nos entender que os alunos ao adentrarem no espa-
ço universitário da Univale precisam encarar o desafio de lidar com a leitura que busca a construção 
da coerência textual. Ressaltamos que apesar de possuírem ponto de vista sobre temas tratados, 
apresentam dificuldades em traduzir suas ideias, estruturando-as de forma coerente e coesa como 
apresentados nas categorias C1, C3 e C5.

A esse respeito Costa Val (1991) esclarece-nos que um texto se constitui a partir dos seguintes 
elementos, a saber:

a) O pragmático, que tem a ver com seu funcionamento enquanto atuação informacional 
comunicativa.

b) O semântico – conceitual, de que depende sua coerência.

c) O formal, que diz respeito à sua coesão.

                                                   

Diante disso, percebemos que para construir uma relação mais efetiva com o texto é preciso 
que nosso sujeito/aluno, especialmente o do ensino superior, desenvolva e compreenda com mais 
propriedade os elementos de textualidade, demonstrando, para, além disso, ter mais competência em 
acionar conhecimentos prévios, linguísticos e textuais que contribuam para estabelecer relação  entre 
os argumentos presentes no texto, favorecendo melhor processamento de leitura, aspecto para qual 
os sujeitos/alunos demonstraram ter maior dificuldade.

Não estamos querendo dizer que esse aluno não tenha desenvolvido esses aspectos ao estu-
dar a construção do texto no ensino fundamental e médio. O que analisamos através deste trabalho 
é que em se tratando do texto em contexto acadêmico que se caracteriza pelo uso de linguagem com 
rigor mais culto, um maior aprofundamento em relação aos elementos que constituem esse texto é 
fundamental para que o graduando demonstre maior competência na leitura e escrita de textos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi apresentado, verificamos a necessidade de se desconstruir a concepção de 
um gênero cristalizado nas salas de aula das universidades, o “trabalho” (MARINHO, 2010), por acredi-
tarmos que as concepções de texto e de discurso subjacentes ao “trabalho” das disciplinas do currículo 
de graduação tendem a transformar a escrita dos estudantes de graduação em um modelo engessado 
de texto escolar.

Diante disso, entendemos o Letramento Acadêmico como práticas sociais da escrita no espa-
ço universitário e, portanto, constatamos necessidade de investimento em programa permanente de 
estudos sobre as práticas acadêmicas de escrita dentro do espaço universitário, assegurando maior 
qualidade textual por parte dos alunos que se adentram nesse contexto.
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PERCURSOS DE FORMAÇÃO 
INTEGRAL: trajetórias 

interdisciplinares no PIBID Pedagogia
Renata Greco de Oliveira1

Eliene Nery Santana Enes2

Flávia de Oliveira Coelho3

Elisângela Rodrigues Andrade Vieira Helal4

Thiago Martins Santos 5

Valdicélio Martins dos Santos6

PRIMEIROS PASSOS

Partimos da compreensão que, ao se pensar em Educação Integral, precisamos considerar e conhecer a diversidade de 
agentes e instituições envolvidos no processo educativo, essa diversidade compõe um território, um lugar em que a con-
vivência social, as práticas culturais e as interações compõem trajetórias de vida das crianças e jovens e integram seus 

processos de formação.

(LEITE, CARVALHO e SAID)

Este relato descreve as atividades do projeto institucional da Univale intitulado “Educação e 
Docências em Tempo Integral: territórios educativos”, vivenciadas no período 2014-2017 no âmbito do 
curso de Pedagogia com financiamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). O objetivo 
é registrar e compartilhar experiências formativas do programa que se materializaram em produção 
acadêmica, articulação entre teoria e prática e entre as licenciaturas da Universidade e o campo de 
atuação docente em Governador Valadares, fazendo desse registro um exercício de reflexão, de leitura 
das experiências percorridas. Alguns questionamentos estão colocados para nosso exercício reflexi-
vo: Poderíamos definir a formação vivenciada como integral ou interdisciplinar? Que possibilidades e 
desafios constituíram a formação tanto inicial quanto continuada, de graduandos e profissionais, tanto 
da Educação Básica quanto do Ensino Superior? Foi possível atender aos objetivos do projeto de con-
solidar uma formação teórico-prática e o diálogo escola-universidade?

Estudos de algumas temáticas foram trazidos para esse movimento de pensar as trajetórias 
interdisciplinares percorridas no PIBID do curso de Pedagogia. Estudos sobre interdisciplinaridade 
(FAZENDA, 1998) e Educação Integral (LEITE, CARVALHO e SAID, 2010) e sobre a formação de 
professores (TARDIF e LESSARD, 2009; LÜDKE, 2001) e pedagogos (LIBÂNEO, 2010; FRANCO, 
2008). Propomo-nos a pensar a interdisciplinaridade na perspectiva de formação do educador num 
perfil de professor e pedagogo como sujeito integral, como preveem as DCNs do curso de Pedagogia 
(BRASIL, 2006). A proposta do programa está fundamentada nos referenciais teórico-metodológicos 
da educação integral e dos estudos territoriais, considerando a escola e seu entorno como territórios 

1 Doutoranda; Curso de Pedagogia; renata.greco@univale.br. 
2 Mestre, Curso de Pedagogia; eliene.nery@univale.br.
3 Mestre; Curso de Pedagogia; flavia.coelho@univale.br.  
4 Especialista; Curso de Pedagogia; elisangela.helal@univale.br.
5 Mestre; Curso de Pedagogia; thiago.santos@univale.br  
6 Mestre; Curso de Pedagogia; valdicelio.santos@univale.br.  . 
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educativos. Nesse sentido, a formação é interdisciplinar e traz o território como possibilidade para pen-
sar essa formação integral do professor/pedagogo.

Este relato foi organizado então em duas partes. A primeira vai narrar o início das ações do pro-
grama, uma vez que as ações iniciais constituíram a base das práticas e projetos desenvolvidos nas 
escolas parceiras. Não será possível detalhar os diversos projetos e ações pedagógicas desenvolvidas 
nas escolas ao longo de quatro anos, então a proposta do texto é descrever como o programa efetivou-
-se e tornou-se parte da educação no município de Governador Valadares. A segunda parte, mantendo 
o diálogo com o mesmo campo teórico da formação, fará uma reflexão dos impactos, dificuldades e 
avanços alcançados nesses quatro anos de PIBID no curso de Pedagogia da Univale, tanto para a 
formação de professores quanto para a Educação Básica e Educação Superior.

O projeto institucional da Univale7  foi desenvolvido inicialmente somente em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares (SMED/GV) e abrangeu ao longo desses 
21 anos, escolas municipais que funcionam em tempo integral. Em 2016 iniciamos um movimento de 
ampliação da proposta também para a rede estadual em três diferentes escolas. Ao todo, já estivemos 
em 24 escolas públicas de Governador Valadares. Dessa forma, buscou articular Ensino Superior 
e Educação Básica, pesquisa e docência, história e território, escola e cidade que educa. O projeto 
contribui na consolidação da integração da universidade aos interesses do sistema educacional como 
um todo, ou seja, sua articulação na construção do projeto de país, ao projeto nacional de formação 
para cidadania (SANTOS, 2005), que aqui também entendemos como um dos aspectos da formação 
integral.

Acreditamos que a articulação escola-universidade possibilita a organicidade na educação e 
busca trabalhar a formação de um profissional que é demandado pela educação escolar, pelos de-
safios das práticas que exigem a elaboração de saberes interdisciplinares, construídos em situações 
concretas da profissão docente, e alicerçados nos estudos, pesquisas e disciplinas das diversas expe-
riências formativas dentro e fora do programa. Desde o início do projeto, até mesmo por experiências 
anteriores, o PIBID foi entendido como uma nova forma de vivenciar a formação docente, entrelaçando 
inicial e continuada, teórica e prática, de forma interdisciplinar.

O primeiro passo para a aquisição conceitual interdisciplinar seria o abandono das posições aca-
dêmicas prepotentes, unidirecionais e não rigorosas que fatalmente são restritivas, primitivas e 
“tacanhas”, impeditivas de aberturas novas, camisas-de-força que acabam por restringir alguns 
olhares, tachando-os de menores. Necessitamos, para isso, exercitar nossa vontade para um 
olhar mais comprometido e atento às práticas pedagógicas rotineiras menos pretensiosas e ar-
rogantes em que a educação se exerce com competência (FAZENDA, 1998, p. 13).

E, comprometidos, iniciamos o projeto com oficinas de formação sobre Educação Integral, car-
tografias e questões socioambientais da educação, buscando compreender a diversidade que com-
põe um território, uma escola e seu entorno, os diversos espaços educativos, internos e externos, as 
práticas culturais, que articulam trajetórias de vida na educação de jovens e crianças, e que também 
constituem os currículos e práticas escolares.

CAMINHOS INTERDISCIPLINARES DA FORMAÇÃO

Qualquer caminho leva a toda a parte.

7 O curso de Pedagogia da Univale atua com o PIBID desde 2010, quando concorreu ao primeiro edital para adesão ao 
programa. Em 2014 iniciamos então o segundo projeto institucional que incluiu também os cursos de História e Letras. 
Contudo, neste texto, trataremos somente das experiências vivenciadas pelo curso de Pedagogia. 
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Qualquer ponto é o centro do infinito.

E por isso, qualquer que seja a arte

De ir ou ficar, do nosso corpo ou espírito,

Tudo é estático e morto.

Só a ilusão tem passado e futuro, e nela erramos.

Não há estrada senão na sensação

É só através de nós que caminhamos.

(FERNANDO PESSOA)

Os bolsistas selecionados foram inseridos nos contextos das escolas parceiras desenvolven-
do, inicialmente, trabalhos de cartografias das escolas, explorando as relações da instituição com o 
território, buscando identificar na comunidade espaços e potenciais parceiros para os trabalhos. Após 
o diagnóstico inicial foram realizadas reuniões de formação e um minicurso de cartografia e educomu-
nicação, visando o planejamento integrado das atividades de iniciação à docência, considerando as 
especificidades de cada unidade escolar.

Este primeiro minicurso foi oferecido a todos os bolsistas de iniciação, supervisão e coordena-
ção. O conteúdo de Cartografia ministrado foi organizado a partir do material desenvolvido pelo grupo 
TEIA8 da UFMG para formação de professores da Educação Básica em uma perspectiva de Educação 
Integral. A cartografia foi definida como:

[...] um exercício participativo de construção de conhecimento, envolvendo o levantamento de in-
formações, sistematização, análise, e produção de registros que revelem as marcações visíveis 
do espaço físico e das dimensões do tempo, da memória, das lembranças, das reminiscências, 
das experiências dos sujeitos, suas subjetividades e identidades (LEITE, CARVALHO e SAID, 
2010, p.11).

O conteúdo sobre Educomunicação foi pensando no sentido de possibilitar um trabalho de arti-
culação entre as escolas e a comunidade e revitalizar práticas que estavam esquecidas pelas escolas 
parceiras como a Rádio Escola, Jornais, etc. Uma vez que as escolas parceiras, em maioria, perten-
cem à rede municipal, trabalham em tempo integral, visando uma educação integral. Entendemos que 
a universidade poderia contribuir no diálogo com a comunidade, tanto externa quanto interna, trazendo 
uma perspectiva de educomunicação para as práticas escolares. Essa perspectiva parte da premissa 
em:

[...] garantir a cada cidadão o acesso e o uso democrático dos recursos de comunicação, tendo 
como meta a ampliação da capacidade expressiva das pessoas, independentemente da condi-
ção social, grau de instrução, ou inserção no mercado, garantindo que o postulado que defende 
o “livre fluxo” da informação seja globalizado, superando a meta liberal de se garantir a ‘liberdade 
de expressão’ tão somente aos que detém controle sobre os sistemas de meios de informação 
(SOARES, 2004).

Ao final do primeiro minicurso (Educomunicação e Cartografia) foram elaboradas cartografias 

8 “O TEIA - Territórios, Educação Integral e Cidadania - criado em 2008, na Faculdade de Educação da UFMG, busca ser 
um núcleo de articulação entre várias ações de pesquisa, ensino e extensão no campo da educação integral e cidadania. 
Configura-se como um espaço de reflexão e intervenção voltado para a garantia da educação como um direito individual 
e coletivo, necessária para a construção de uma sociedade democrática e inclusiva.” Disponível em: http://teiaufmg.com.
br/
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das escolas parceiras. Posteriormente, foi oferecido um minicurso de Educação Ambiental para repre-
sentantes dos diversos segmentos de bolsistas, voltado para o estudo das realidades socioambientais 
dos bairros onde as escolas parceiras estavam inseridas. O minicurso ofereceu os seguintes conteú-
dos: Representações de meio ambiente; história, correntes e políticas da educação ambiental no Bra-
sil; temas geradores de educação ambiental escolar (água, energia, lixo, cidadania, alimentação sau-
dável) e a educação ambiental no contexto da Escola de Tempo Integral. Os objetivos eram discutir a 
trajetória, os fundamentos e os exercícios da educação ambiental, levando os cursistas a perceberem 
a escola e seu entorno como contexto de educação ambiental, a fim de construir uma proposta de edu-
cação ambiental para a escola de atuação. Além de exposição dialogada e estudo dirigido de textos e 
filmes, trabalhamos com a análise das cartografias elaboradas no primeiro minicurso, culminando com 
a elaboração de projetos escolares com a participação de todos os bolsistas, incluindo a contribuição 
imprescindível dos supervisores e da gestão das escolas parceiras.

Dessa forma, concretizaram-se várias iniciativas: jornal escola, intervenções socioambientais, 
cinema comentado, oficinas temáticas, palestras, rádio escola, passeios e visitas guiadas. A cada iní-
cio do ano letivo, os novos bolsistas recebem formação e projetos que se inserem em novas escolas 
refazem os movimentos da cartografia que irá subsidiar as práticas desenvolvidas no programa. As ati-
vidades pedagógicas são diversas, e atuam com subtemas nos grupos, conforme temática de estudos 
dos professores coordenadores de área. Assim, o subprojeto do curso de Pedagogia trabalha ou já tra-
balhou com os seguintes focos de atuação: Educação Infantil; Alfabetização e Letramento; Letramento 
Literário; Educação e Diversidade; Educação Ambiental; Arte-Educação e Educação Social. Tendo as 
temáticas como elementos de transdisciplinaridade para a formação/atuação do professor/pedagogo, 
as práticas diversas buscam contemplar a ludicidade, a formação integral e a contribuição pedagógica 
nos processos de aprendizagem das crianças.

O planejamento, a inserção do projeto no cotidiano das escolas, sempre priorizou o conheci-
mento dos territórios educativos, das propostas e projetos de cada instituição articulando esses as-
pectos à proposta de cada subgrupo da Pedagogia. As estratégias variadas não perdiam de vista as 
possibilidades de revitalização de espaços, de articulação com a comunidade, considerando a escola 
e seu entorno como contextos educativos, dando continuidade e ressignificando o trabalho com as car-
tografias. As cartografias mostraram espaços potenciais de aprendizagem, de reconstrução e ressigni-
ficação das escolas, oportunizando projetos de intervenção que exploraram os potenciais de práticas 
ambientais dentro e fora das escolas.  Espaços antes pouco explorados para a realização de ativida-
des pedagógicas foram reconfigurados, contribuindo na interação das crianças com o meio ambiente, 
na perspectiva de se tornarem sujeitos de práticas ambientais sustentáveis. 

Mantivemos assim, durante os quatro anos do programa, práticas pedagógicas carregadas de 
sentidos, visando promover a compreensão da realidade local e fortalecer os vínculos de pertencimen-
to dos sujeitos, da experiência constituída e constituinte do espaço vivido, das identidades e da cons-
ciência ambiental. O programa sempre se ocupou de atividades que articulassem tempos e espaços, 
reconhecendo as relações sociais e os processos formativos, alcançando conquistas na compreensão 
de realidades, de laços de identidade histórica com outros tempos, que envolvem modos de vida, 
outros sujeitos e outros contextos. Crianças, educadores, estudantes passaram a se perceber como 
pessoas que, cotidianamente, constroem seu bairro, sua escola, sua aprendizagem, refletindo sobre o 
que é esse espaço territorial, e como nele se estabelecem as diferentes relações que nos constituem.

Relações que também nos formam e nos desenvolvem como professores. Ao pensarmos na 
natureza do trabalho docente, entendemos que “a docência é um trabalho cujo objeto não é constitu-
ído de matéria inerte ou de símbolos, mas de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa 
e dotados de uma certa capacidade de resistir ou de participar da ação dos professores” (TARDIF e 
LESSARD, 2009, p. 35). Esse movimento de resistências e aderências dos estudantes vai também 
nos consolidando profissionalmente, nos formando enquanto somos formadores, nessa relação entre 
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sujeitos que constitui identidades. A experiência docente de todos nós envolvidos no programa, co-
ordenadores, supervisores e estudantes, nos imprimem marcas, nos formam, nos constituem e nos 
impelem a novas caminhadas.

MARCAS DA ESTRADA: CAMINHOS EM FORMAÇÃO

O pó da estrada fica em minha roupa,

O cheiro forte da poeira levantada,

Levando a gente sempre mais à frente,

Nada mais urgente,

Que o pó da estrada, 

Que o pó da estrada.

(SÁ, RODRIX E GUARABYRA)

As atividades do PIBID/UNIVALE têm contribuído com a formação inicial dos bolsistas de ini-
ciação à docência, graduandos em Pedagogia, e com a formação continuada dos professores dessa 
licenciatura, que atuam como coordenadores de área e institucional, e dos supervisores das escolas 
municipais integrantes do projeto. Muitos graduandos e professores dessas licenciaturas, assim como 
professores e demais trabalhadores da educação que atuam nas escolas parceiras, não bolsistas do 
projeto, de forma indireta ou direta, também são beneficiados pelo programa, e se envolvem nas diver-
sas atividades formativas como reuniões e encontros formativos nas escolas, eventos realizados pelo 
programa como o “Seminário PIBID-UNIVALE” (anual) e o “Formação Aberta” (mensal) do projeto ou 
apresentações de publicações ou Trabalhos de Conclusão de Cursos que tratam de temas ligados ao 
PIBID ou mesmo na interação em sala de aula, ou nos espaços formativos das escolas e da universi-
dade.

O Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale, realizado ininterruptamente há 15 
anos, também é espaço significativo de inserção dos bolsistas na socialização de reflexões sobre suas 
experiências no PIBID. Esta inserção na pesquisa, além de basilar para a formação docente, contribui 
para a produção e a circulação de conhecimentos no campo da docência e da atuação do pedagogo. 
A produção acadêmica estimula a continuidade dos estudos em cursos de especialização e mestrado 
na Univale (ou outras instituições).

O conhecimento da realidade educacional do município de Governador e das suas necessida-
des, adquirido pela atuação da instituição universitária no PIBID, está contribuindo de modo significa-
tivo nos movimentos de discussão do projeto do curso de Pedagogia para atender as novas diretrizes 
curriculares para as licenciaturas (BRASIL, 2015), sobretudo na compreensão da organicidade do 
Sistema Nacional de Educação. Nossa experiência na educação integral, educação ambiental, diver-
sidade e diferença, direitos humanos, trabalhados no contexto do PIBID/Univale, estão presentes nas 
discussões para a construção dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. Para além das 
licenciaturas, as discussões de educação integral e intersetorialidade têm chegado aos cursos da área 
de saúde e no curso de Direito, ofertados pela instituição, e favorecido a realização de atividades inte-
gradas. Nesse sentido, a IV edição do Seminário Institucional PIBID/Univale, realizado em 2015, incor-
porou o 1º Seminário Intersetorial da Univale e envolveu estudantes e professores desses cursos para 
debates sobre “Nutrição e alimentação escolar no contexto da escola em tempo integral”; “A educação 
de pessoas em privação de liberdade” e “Os tempos da educação integral”. Outra atividade que ilustra 
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as contribuições do projeto para o fortalecimento dos vínculos entre os cursos da Univale é a Roda de 
Saberes, que teve 10 edições neste período, em parceria com o PIBID, e reuniu estudantes, profes-
sores e coordenadores de vários cursos da Instituição e das escolas parceiras na Educação Básica. 
Também nas áreas com as quais a Educação dialoga, como a saúde e a comunicação através de ativi-
dades em parceria dos cursos de Licenciaturas com os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propagan-
da, Enfermagem, Nutrição, Educação Física, Psicologia e Agronomia que envolveram também ações 
formativas do PIBID. A influência orgânica do programa na educação vem contribuindo também para a 
valorização da carreira docente, dentro e fora da universidade. Entendemos que essa perspectiva é in-
terdisciplinar e reafirma a intersetorialidade fundamental para a educação integral. Institucionalmente, 
isto repercute diretamente na autoestima dos alunos das licenciaturas e dos supervisores já atuantes 
nas escolas públicas em nosso município.

A relação entre pesquisa e formação de professores é fundamental no programa, uma vez que 
consideramos o professor como um profissional voltado para a produção de conhecimentos, tanto 
pedagógico-didáticos, quanto de sua área específica de ensino. O professor pesquisador necessita 
que a graduação ofereça uma formação significativa no campo da pesquisa. Em uma pesquisa sobre 
a docência na educação básica:

[...] os entrevistados que não passaram ainda pela “fôrma” da pós-graduação (muitos declaran-
do que esperam fazê-lo), queixam-se da falta de preparo específico para a pesquisa, que não 
lhes foi oferecido nos cursos de graduação. Destacam-se deste grupo os que tiveram a chance 
de receber bolsa de Iniciação Científica do CNPq, podendo, assim, acompanhar o trabalho de 
pesquisa de um professor, beneficiando-se da participação, ainda que parcial, em uma investi-
gação de fato, o que lhes marcou para o resto da carreira, como nos atestam seus depoimentos 
(LÜDKE, 2001, p. 41).

Estamos convencidos que as licenciaturas devem oferecer formação em pesquisa para os fu-
turos professores, considerando que estes devem atuar de forma reflexiva. Assim, o programa oportu-
nizou a produção científica voltada para a reflexão sobre as práticas de bolsistas de iniciação, super-
visores e coordenadores do PIBID contribuindo para a formação em crítica e estimulando a postura 
investigativa de todos os envolvidos.

Os impactos na formação docente inicial e continuada culminam com a melhoria da qualidade 
das ações desenvolvidas nas escolas pelos professores e supervisores do PIBID e da colaboração 
dos bolsistas de iniciação no planejamento das atividades e desenvolvimento dos projetos das escolas 
parceiras. Na avaliação de supervisores, coordenadores e BIDs encontramos relatos sobre avanços 
de crianças, incluindo casos de crianças com dificuldades de aprendizagem ou que apresentam neces-
sidades especiais na relação delas com a escola e com os conteúdos trabalhados. Os relatos falam de 
envolvimento de crianças e profissionais, de satisfação e valorização das práticas de alunos, profes-
sores e bolsistas. Algumas escolas parceiras apresentaram também melhoria do IDEB neste período. 
Segundo depoimento concedido em 2016 pela Supervisora do PIBID e diretora da Escola Municipal 
Padre Eulálio Lafuente Erloz, “os avanços na avaliação no Ensino Fundamental foram também pela 
atuação do PIBID em nossa escola”. Neste mesmo ano, durante a realização de uma edição da Roda 
de Saberes na Escola Municipal Professora Laura Fabri, a então secretária municipal de educação 
considerou publicamente a importância do PIBID na melhoria do IDEB daquela instituição de Ensino 
Fundamental.

Considerando ainda que em tempos de crise financeira, as Licenciaturas de instituições particu-
lares ou comunitárias (como a nossa) sofrem com a evasão e a baixa procura de seus cursos, sobre-
tudo aqueles com mais ingresso de estudantes de baixa renda, como é o caso das licenciaturas. Para 
muitos estudantes a permanência no curso só foi possível pelo recurso pago pelas bolsas do PIBID, 
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efetivando-se em redução da taxa de evasão do curso de Pedagogia.
O que percebemos é uma integração mais significativa entre a universidade e educação bási-

ca, na formação inicial e continuada dos professores, antecipando a organicidade do sistema educa-
cional preconizada nas diretrizes nacionais das licenciaturas (BRASIL, 2015), o que culminou com a 
reestruturação dos currículos para as licenciaturas na instituição. A compreensão das novas práticas 
formativas que propõem as DCNs das Licenciaturas de 2015 foi possível, a partir do que já acontece 
no PIBID, da experiência de alunos e professores, assim como dos profissionais e estudantes da rede 
pública, na organicidade, articulação de saberes, culturas, experiências e práticas para uma Educação 
Integral. A proposta de formação docente da Univale pauta-se na Pedagogia da Alternância9, conduzin-
do o estudante por dois percursos formativos que efetivam-se articulando formação inicial e continua-
da: Tempo Universidade e Tempo Comunidade.

Esses dois percursos adotam uma noção mais ampliada de tempo escolar que resguarda o 
lugar da universidade como instância formativa, mas ao mesmo tempo não exclusiva do conhecimento 
acadêmico e profissional, e reconhece o lugar formativo de outros espaços nos quais circulam dife-
rentes saberes, inclusive de natureza epistemológica em se tratando do espaço escolar. A vinculação 
escola/comunidade (universidade/escola) pretende ampliar o próprio olhar sobre a escola, saberes e 
práticas ao inserir o estudante nos diferentes espaços sociais – além do escolar – considerados tam-
bém como formativos. (UNIVALE, 2016).

NOVOS CAMINHOS E POSSIBILIDADES

E aprendi que se depende sempre...

De tanta, muita, diferente gente

Toda pessoa sempre é as marcas

Das lições diárias de outras tantas pessoas.

(GONZAGUINHA)

O PIBID congrega a atuação de profissionais, estudantes e professores da formação na Educa-
ção Básica, contribuindo para a consolidação de um perfil profissional que articula teoria e prática, uni-
versidade e escola, e que é interdisciplinar em essência. “A característica profissional que define o ser 
como professor alicerça-se preponderantemente em sua competência, interdisciplinarmente expressa 
na forma como exerce sua profissão.” (FAZENDA, 1998, p. 14). Assim, aprender a docência no contex-
to do diálogo escola-universidade possibilita tanto na formação inicial quanto na formação continuada 
o exercício da interdisciplinaridade que se consolida no perfil do profissional em constante formação. 
No fazer das práticas escolares, estudantes, profissionais e professores da formação colocam em mo-
vimento os saberes acadêmicos em confronto com os desafios e dúvidas do cotidiano.

[...] verificamos que a aquisição de uma formação interdisciplinar evidencia-se não apenas na 
forma como ela é exercida, mas também na intensidade das buscas que empreendemos en-
quanto nos formamos, nas dúvidas que adquirimos e na contribuição delas para nosso projeto 
de existência (FAZENDA, 1998, p. 14).

9 “A Pedagogia da Alternância atribui grande importância à articulação entre momentos de atividade no meio socioprofis-
sional do jovem e momentos de atividade escolar propriamente dita, nos quais se focaliza o conhecimento acumulado, 
considerando sempre as experiências concretas dos educandos.” (TEIXEIRA, BERNARTT e TRINDADE, 2008, p. 229). 
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Ou seja, a interdisciplinaridade não é apenas a articulação entre disciplinas dentro de um curso, 
mas é, sobretudo, a compreensão que se tem da profissão para além dos limites disciplinares.

Ainda em andamento, as práticas e construções já traduzem a proposta do projeto institucional 
para as licenciaturas, modificando espaços internos e externos das escolas, os sentidos e represen-
tações desses espaços para as crianças, suas famílias e comunidades. Infelizmente, neste texto não 
temos como reproduzir os diversos diálogos, narrativas, apropriações, ressignificações e avanços da 
proposta. Contudo, entendemos a importância do registro de nossas percepções sobre o programa na 
formação inicial e continuada como um exercício político. Pois,

[...] se não contarmos nossas histórias a partir do lugar em que nos encontramos, elas serão 
narradas destes outros lugares, aprisionando-nos em posições, territórios e significados que 
poderão comprometer amplamente nossas possibilidades de desconstruir os saberes que jus-
tificam o controle, a regulação e o governo das pessoas que não habitam espaços culturais 
hegemônicos (COSTA, 2007, p. 92).

Nossa avaliação do andamento do projeto apontou significativas transformações nos espaços 
onde essas práticas foram e estão sendo vivenciadas. Transformações tanto nos ambientes internos e 
externos, quanto nas percepções e leituras de mundo de todos os sujeitos envolvidos. Fica claro nas 
experiências documentadas, o avanço no sentido das relações, dos sentimentos de pertencimento e 
protagonismo de crianças, professores e comunidade. Ao mesmo tempo em que se beneficia da for-
mação de seus estudantes, a universidade, através do PIBID/Uni contribui para discussões e práticas 
que possam repensar e efetivar currículos integrados e intersetoriais, disponibilizando seus próprios 
espaços e fomentando a inserção na mídia para concretizar parcerias com outras áreas.

Os resultados apontam também para novas possibilidades, continuidades, desafios ainda a 
serem superados para a consolidação de uma efetiva Educação Integral e Integrada, criando uma 
cultura cooperativa no município, em prol da qualidade da proposta de educação integral e integrada 
para as crianças e adolescentes de Governador Valadares. Novas práticas desenvolvidas em oficinas, 
em parcerias (ou não) com outros programas, que busquem por mais mobilidade e ocupação de es-
paços reais e virtuais, internos e externos à escola. Ocupar a escola, a comunidade, a universidade e 
a cidade, utilizando os recursos e equipamentos disponíveis, com foco na promoção da identidade, do 
sentimento de pertencimento e da relação de cuidado e zelo com o território e com as pessoas que o 
ocupam. Por uma relação estreita entre indivíduo e sociedade em que um se constitui na essência do 
outro, sujeitos são também territórios e a partir destes, constroem sua identidade e seu sentimento de 
pertença.

Consideramos que essas experiências vivenciadas pelos estudantes bolsistas do PIBID têm 
possibilitado a mobilização de um repertório de conhecimentos construídos tanto nos espaços de for-
mação profissional da universidade, quanto nos territórios educativos, nas práticas e na construção 
de uma proposta ainda não consolidada, mas que vem avançando em seu fazer e em suas relações.

As práticas interdisciplinares do PIBID/Univale, pensadas a partir de temáticas transversais 
(educação ambiental, arte-educação, letramento literário, educação e diversidade) têm favorecido a 
formação de estudantes das escolas de educação básica, a formação inicial de estudantes da licencia-
tura em Pedagogia e a formação continuada de professores da educação básica e do ensino superior, 
abrangendo as dimensões técnica, científica, cultural e político-social.
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo enfocamos as atividades do projeto de extensão universitária Rede Solidária 
Natureza Viva, praticadas no segundo semestre de 2017 pelos cursos de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Pedagogia, 
Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação e pelo mestrado em Gestão Integrada do Território 
da Universidade Vale do Rio Doce (Univale). Neste texto nosso objetivo é descrever as práticas for-
mativas em educação ambiental (EA) desenvolvidas pelo projeto, que buscou articular teoria e prática, 
graduação e pós-graduação, saber acadêmico e saber popular, universidade, escola e comunidade, 
extensão, ensino e pesquisa numa perspectiva interdisciplinar e crítica.

No contexto das preocupações ambientais, a Univale tem, nos últimos 16 anos, como parceira 
nas atividades de extensão, ensino e pesquisa a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 
Natureza Viva (Ascanavi), de Governador Valadares. Até o ano 2016, a Ascanavi era responsável pela 
triagem e comercialização dos materiais recicláveis da cidade. Ao final daquele ano, ao assumir a cole-
ta seletiva da cidade, aspiração dos catadores da Ascanavi, a Associação ampliou seu quadro funcio-
nal, empregando filhos dos catadores. A renovação do quadro e a nova demanda de trabalho gerada 
impuseram a necessidade de formação dos catadores, o que reivindicou novas diretrizes e ações da 
Universidade junto à Associação e à população valadarense.

Situada às margens do rio Doce, a Univale viu a lama de rejeitos da mineradora Samarco/Va-
le-BHP Billiton se alastrar pelo rio que lhe dá nome, fato que acelerou o processo de degradação das 
águas e dizimou inúmeras formas de vida e práticas culturais na região. 

Com a chegada da lama em novembro de 2015, a população valadarense percebeu de diver-
sas formas a importância do rio e sentiu a necessidade de dedicar mais atenção ao meio ambiente e 
cuidar dele. Nesse contexto, vários projetos de pesquisa e ensino sobre o assunto foram implementa-
dos na Universidade como resposta ao fato considerado “[...] o maior desastre ambiental do Brasil e o 
maior do mundo envolvendo barragens de rejeito” (BELO HORIZONTE/SEDRU, 2016, p. 5).

1 Mestre; Pedagogia; thiagomartinsantos@yahoo.com.br 
2 Doutora; Mestrado GIT; celeste.br@gmail.com 
3 Doutora; Engenharia Civil e Ambiental e Mestrado GIT; rbfcampos@gmail.com 
4 Doutoranda; Direito e Reitoria; lissandra.lopes@univale.br 
5 Doutorando; Publicidade e Propaganda; vanhochris.vieira@univale.br 
6 Especialista; Engenharia Elétrica; gyovane.armondes@univale.br 
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É, pois, na confluência dessas duas questões – degradação do rio Doce e ampliação da coleta 
seletiva na cidade – que se desenha o projeto Rede Solidária Natureza Viva, cujo propósito é contribuir 
com catadores associados e estudantes de escolas ribeirinhas de Governador Valadares, inclusive 
a Univale, no exercício da cidadania e da justiça ambiental, por meio da organização de uma rede 
solidária com vistas à diminuição da geração de resíduos, descarte correto de materiais recicláveis e 
proteção do rio Doce.

O capítulo está estruturado em duas seções. Na primeira, fazemos uma breve apresentação 
do projeto Rede Solidária Natureza Viva e da opção teórico-metodológica escolhida para trabalhar a 
problemática ambiental. Na segunda seção, descrevemos os resultados obtidos com a utilização da 
sistemática adotada. 

FORMAÇÃO DE CATADORES E FORMAÇÃO DE ESTUDANTES

O projeto Rede Solidária Natureza Viva se estrutura em dois eixos de ação educativa: Formação 
de catadores e Formação de estudantes. Seu objetivo geral se desdobra em três objetivos específicos: 

(a) Aprimorar o trabalho dos catadores da Ascanavi; 
(b) Desencadear ações educativas que promovam a conscientização sobre problemas ambien-

tais locais, a redução do consumo e a implantação da coleta seletiva sustentável em escolas ribeiri-
nhas, inclusive a própria Univale; e 

(c) Ampliar a coleta seletiva na cidade, entendendo-a como prática de reversão da degradação 
ambiental e da promoção social de catadores. 

Para alcançar esses propósitos, o projeto integrou a Univale a nove escolas ribeirinhas da rede 
pública7 e à Ascanavi, em práticas formativas de EA. 

O eixo 1 Formação de catadores qualifica os associados para o novo papel da Ascanavi, res-
ponsável pela coleta seletiva na cidade. Prevê ações educativas que visam o fortalecimento do as-
sociativismo, a educação ambiental, a reorganização de processos produtivos e a aprendizagem de 
leitura, escrita e de matemática, conteúdos relativos às demandas de trabalho dos catadores, a maioria 
com baixa escolaridade e alguns ainda não alfabetizados. 

O eixo 2 Formação de estudantes realiza ações focadas nas escolas ribeirinhas, visando a 
conscientização ambiental, a redução do consumo e a adoção do hábito de descarte correto de lixo e 
materiais recicláveis. O trabalho conjunto nesses dois eixos desencadeou ações de apoio aos catado-
res que, em 2002, implantaram a coleta seletiva na cidade, por meio de campanhas conscientizadoras, 
projetando a sua ampliação e melhoria. 

Os objetivos e as ações do projeto Rede Solidária Natureza Viva estão em sintonia com os prin-
cipais objetivos e atributos da vertente crítica de EA. Essa vertente, de acordo com Torres et al. (2014), 
está ancorada na teoria crítica do conhecimento, cuja origem se vincula às reflexões e às formulações 
da escola de Frankfurt. 

Assim, a EA crítica

[...] pode ser compreendida como uma filosofia da educação que busca reorientar as premis-
sas do pensar e do agir humano, na perspectiva de transformação das situações concretas e 
limitantes de melhores condições de vida dos sujeitos – o que implica mudança cultural e social 

7 Compõem a rede solidária as escolas estaduais Theolinda de Souza Carmo, Pedro Ribeiro Cavalcante Filho, Professor 
Darcy Ribeiro, Centro Interescolar Dr. Raimundo Albergaria Filho e Júlio Soares; além das escolas municipais Professor 
Helvécio Dahe, Olegário Maciel, Santos Dumont e Chico Mendes. Todas as escolas se localizam na área urbana do 
município.
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(TORRES et al., 2014, p. 14).

No âmbito da vertente crítica de EA, Torres et al. (2014) orientam que a EA praticada em con-
textos de educação formal, como escolas e universidades, precisa optar por abordagens teórico-me-
todológicas que garantam a formação de sujeitos críticos e transformadores de realidades, tais como 
a perspectiva interdisciplinar crítica e problematizadora, a contextualização, a transversalidade, a con-
sideração da articulação entre as dimensões local e global,  além dos processos educacionais partici-
pativos, inclusive a avaliação.

Nessa direção, as ações do projeto procuraram valorizar a participação direta dos catadores e 
estudantes envolvidos, desde a fase de concepção até a avaliação final. Vale ressaltar que houve o 
envolvimento de sete estudantes de cursos da graduação e pós-graduação da Univale como extensio-
nistas do projeto e a participação de estudantes dos vários cursos da instituição por meio de visitas à 
sede da Associação e a realização de atividades práticas na Ascanavi e em escolas, como parte das 
atividades curriculares.

A seguir apresentamos os resultados do projeto.

RESULTADOS OBTIDOS

O projeto Rede Solidária Natureza Viva foi elaborado por dois professores da Univale em par-
ceria com a Ascanavi e submetido à 2ª Chamada Pública Nacional de Projetos do Instituto MRV, em 
março de 2017, trabalho que contou com o apoio da gestão superior da Universidade. A chamada 
pública convidou pessoas físicas e instituições sem fins lucrativos a apresentar “projetos sociais trans-
formadores” e recebeu 845 propostas de todo o Brasil. O projeto passou por uma avaliação técnica e 
ficou entre os 21 selecionados para ir à votação popular na internet e concorrer ao prêmio de R$ 70 mil 
do Instituto. Com a notícia da aprovação nessa primeira fase, a Universidade iniciou uma mobilização 
que envolveu a comunidade acadêmica e diversos setores da sociedade valadarense. O esforço deu 
certo: o projeto Rede Solidária Natureza Viva foi vencedor.

As ações tiveram início no final de junho. Nas escolas foram formados grupos compostos por 
estudantes, professores, pedagogos, auxiliares de serviços gerais e diretores, que constituíram elos 
entre a Universidade e as escolas. Ao todo 71 pessoas participaram de um curso de formação em 
EA para trabalhar a implantação da coleta seletiva nas escolas. Os encontros discutiram a questão 
tanto do rio Doce quanto da redução do consumo e descarte de resíduos, em dois tempos formativos: 
Tempo Universidade e Tempo Escola/Comunidade. O Tempo Universidade foi destinado às atividades 
formativas na Univale, que incluíam estudos, planejamento e propostas de ação; e no Tempo Escola/
Comunidade foram desencadeadas nas escolas ações tendo como referência o que foi proposto e dis-
cutido no Tempo Universidade. Durante o curso, o grupo participou da atividade denominada Conexão 
ambiental, que visava maior integração escola/ambiente. Foram realizadas três conexões ambientais, 
incluindo visita à Ascanavi, e à Associação Rio Limpo, que produz e comercializa sabão ecológico; e 
atividade de reflexão às margens do rio Doce. O curso de formação foi organizado por estudantes e 
professores dos cursos de Pedagogia, Engenharia Civil e Ambiental e Mestrado em Gestão Integrada 
do Território e teve a carga horária de 50 horas. 

Para o planejamento das ações do eixo Formação de catadores, os associados foram ouvidos 
sobre suas demandas formativas. Dos 56 catadores, 19 participaram de cursos de qualificação profis-
sional em auxiliar de eletricista (50 horas), comunicação organizacional (40 horas) e mobilização social 
(20 horas), organizados pelos cursos de Engenharia Elétrica, Publicidade e Propaganda, e Engenharia 
Civil e Ambiental, respectivamente.

O curso de Engenharia de Produção atuou na reorganização dos processos produtivos na sede 
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da Associação, e o curso de Sistemas de Informação, na construção da página institucional da Ascana-
vi8.  Já o curso de Arquitetura e Urbanismo promoveu o concurso Arquitetando solidariedade, que cul-
minou na criação de um projeto de coletores de lixo e materiais recicláveis desenvolvidos pelos alunos. 
O curso de Engenharia Elétrica, além de atuar na qualificação profissional em auxiliar de eletricista, 
preparou os catadores para a construção de uma máquina de produção de filamentos para impresso-
ras 3D. Mensalmente, a equipe do projeto visitou a sede da Associação, para momentos de formação 
com o coletivo de catadores e avaliação contínua do projeto. A parceria entre a Pedagogia e Engenha-
ria Civil e Ambiental realizou oficinas com o grupo de catadoras responsáveis pela mobilização social. 
Nessas oficinas as catadoras produziram protocolos para a realização de ações de mobilização como 
visitas a moradores, escolas e empresas e para a recepção de grupos em ocasiões de visitas técnicas 
na sede da Ascanavi.

Nos cursos de graduação diretamente envolvidos, a temática do projeto foi curricularizada atra-
vés de atividades de prática supervisionada (APS), projetos interdisciplinares, visitas à Ascanavi, pales-
tras e discussões dirigidas, concurso de coletores e roda de saberes. Dessa forma, o projeto procurou 
atender ao disposto na Lei n.º 9.795/99 (BRASIL, 1999) e no Decreto n.º 4.281/2002 (BRASIL, 2002) 
integrando a EA às disciplinas dos cursos de modo transversal, contextualizado e contínuo, além de 
contribuir com a Univale no cumprimento da sua responsabilidade socioambiental. 

A parceria com o Instituto MRV foi finalizada em novembro de 2017, no tempo previsto pelo 
programa responsável pelo financiamento. Uma cerimônia foi organizada para apresentar e come-
morar os resultados do projeto. Na ocasião, houve o lançamento do site institucional da Ascanavi e a 
certificação dos participantes. As escolas ribeirinhas, incluindo a Univale, apresentaram em banners as 
ações desenvolvidas, e a equipe coordenadora do projeto exibiu um vídeo com os resultados obtidos. 
Além disso, houve a entrega de 80 coletores de lixo e materiais recicláveis para as escolas integrantes 
e a Univale e uma tenda de exposição personalizada para a Ascanavi.

Destacamos os seguintes resultados: 
(a) implantação da coleta seletiva em todas as escolas parceiras e na Univale; 
(b) maior reconhecimento da comunidade valadarense sobre a importância do trabalho da As-

canavi; 
(d) melhoria da qualidade do material coletado pela Associação; 
(e) fortalecimento do associativismo na Ascanavi; 
(f) ampliação do conhecimento do grupo de catadores sobre práticas de leitura, escrita e mate-

mática, necessárias ao melhor desempenho no trabalho; 
(g) produção de material educativo sobre a coleta seletiva; 
(h) conscientização ambiental dos envolvidos no projeto sobre os problemas ambientais da ci-

dade de Governador Valadares e região; 
(i) contribuição para a campanha de reconstrução da Ascanavi, desencadeada por um incêndio 

responsável pela destruição do galpão, ocorrido em maio de 2017; 
(j) fortalecimento das atividades de extensão em sete cursos de graduação e no mestrado GIT 

da Univale; 
(k) abertura para a possibilidade de busca de captação de recursos externos (editais e chama-

das de institutos, empresas, organizações) para contribuir com ações extensionistas e comunitárias.
Após a avaliação da equipe coordenadora e da gestão superior da Univale, foi proposta a ma-

nutenção do projeto para o primeiro semestre de 2018, com recursos próprios da Universidade. A ava-
liação considerou o alcance dos objetivos e das metas estabelecidas, a importância do projeto para os 

8 Conferir: <www.ascanavi.org.br>.
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cursos e para a Univale, além da relevância socioambiental e educacional da proposta para o público 
envolvido e para a comunidade valadarense. 

Na nova fase, em andamento, a expectativa é ampliar e consolidar a rede de apoio criada, au-
mentar o número de escolas envolvidas, ampliar a visibilidade da Ascanavi e o debate com a cidade 
sobre a coleta seletiva, bem como colaborar com o município de Governador Valadares no desenvol-
vimento da política de resíduos sólidos e de recuperação do rio Doce. Assim, a rede solidária continua 
sendo tecida convocando todos para o compromisso com a promoção social dos catadores e a rever-
são da degradação ambiental em Governador Valadares e região. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício interdisciplinar vivenciado na integração entre diferentes cursos de graduação e 
pós-graduação da Univale permitiu a ampliação dos olhares institucionais para as questões ambientais 
e a solidificação dos compromissos da Univale com a região na qual se situa. Além do mais, o exercício 
de formação envolvendo diferentes atores da escola propiciou troca de aprendizagem e envolvimento 
ambiental. Destaca-se nesse processo a oportunidade de aprendizagem com os catadores da Asca-
navi pelo seu trabalho diário como educadores ambientais. 

Para concluir, convidamos os leitores deste texto a participar da nossa rede e aprender um pou-
co mais sobre EA lendo as notícias e a repercussão do projeto Rede Solidária Natureza Viva:

2ª chamada pública de projetos do Instituto MRV

1. Vídeo de apresentação do projeto na votação popular na internet
<https://www.youtube.com/watch?v=dMHKxaNTATM>.

Notícias no portal da Univale

1. Univale e Ascanavi comemoram aprovação do projeto de educação ambiental Rede Solidária Natu-
reza Viva
<http://univale.br/noticia/5222/Univale-e-Ascanavi-comemoram-aprovacao-do-projeto-de-educacao-
-ambiental-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-.aspx>.

2) Univale se solidariza com Ascanavi após incêndio em galpão de materiais recicláveis
<http://univale.br/noticia/5221/Univale-se-solidariza-com-Ascanavi-apos-incendio-em-galpao-de-ma-
teriais-reciclaveis.aspx>.

3. Seleção de bolsistas para atuar no projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva 
<http://univale.br/noticia/5375/Selecao-de-bolsistas-para-atuar-no-Projeto-de-Extensao-nRede-Soli-
daria-Natureza-Vivan.aspx>.

4. Edital de divulgação dos aprovados para o projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva
<http://univale.br/noticia/5402/Ediltal-de-divulgacao-dos-aprovados-para-o-projeto-de-Extensao-Re-
de-Solidaria-Natureza-Viva.aspx>.

5. Univale publica mais um edital de bolsistas para atuar no projeto de extensão Rede Solidária Natu-
reza Viva

<https://www.youtube.com/watch?v=dMHKxaNTATM>
http://univale.br/noticia/5222/Univale-e-Ascanavi-comemoram-aprovacao-do-projeto-de-educacao-ambiental-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-.aspx
http://univale.br/noticia/5222/Univale-e-Ascanavi-comemoram-aprovacao-do-projeto-de-educacao-ambiental-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-.aspx
http://univale.br/noticia/5221/Univale-se-solidariza-com-Ascanavi-apos-incendio-em-galpao-de-materiais-reciclaveis.aspx
http://univale.br/noticia/5221/Univale-se-solidariza-com-Ascanavi-apos-incendio-em-galpao-de-materiais-reciclaveis.aspx
http://univale.br/noticia/5375/Selecao-de-bolsistas-para-atuar-no-Projeto-de-Extensao-nRede-Solidaria-Natureza-Vivan.aspx
http://univale.br/noticia/5375/Selecao-de-bolsistas-para-atuar-no-Projeto-de-Extensao-nRede-Solidaria-Natureza-Vivan.aspx
http://univale.br/noticia/5402/Ediltal-de-divulgacao-dos-aprovados-para-o-projeto-de-Extensao-Rede-S
http://univale.br/noticia/5402/Ediltal-de-divulgacao-dos-aprovados-para-o-projeto-de-Extensao-Rede-S
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<http://univale.br/noticia/5403/Univale-publica-mais-um-edital-de-bolsistas-para-atuar-no-Projeto-de-
-Extensao-Rede-Solidaria-Natureza-Viva.aspx>.

6. Integrantes do projeto Rede Solidária Natureza Viva participam de capacitação na Univale
<http://univale.br/noticia/5416/Integrantes-do-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-participam-de-ca-
pacitacao-na-Univale.aspx>.

7. Univale divulga resultado dos aprovados para o projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva
<http://univale.br/noticia/5418/Univale-divulga-resultado-dos-aprovados-para-o-projeto-de-Extensao-
-Rede-Solidaria-Natureza-Viva.aspx>.

8. Capacitação com os integrantes projeto Rede Solidária Natureza Viva
<http://univale.br/noticia/5552/Capacitacao-com-os-integrantes-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva.
aspx>.

9. Arquitetura e Urbanismo realizará o concurso Arquitetando Solidariedade, nesta quinta-feira
<http://univale.br/noticia/5553/Arquitetura-e-Urbanismo-realizara-o-concurso-Arquitetando-Solidarie-
dade--nesta-quinta-feira.aspx>.

10. Univale oferece curso na área elétrica para integrantes da Ascanavi
<http://univale.br/noticia/5579/Univale-oferece-curso-na-area-eletrica-para-integrantes-da-Ascanavi.
aspx>.

11. Formação de escolas ribeirinhas com o projeto Rede Solidária Natureza Viva
<http://univale.br/noticia/5582/Formacao-de-escolas-ribeirinhas-com-o-projeto-Rede-Solidaria-Nature-
za-Viva.aspx>.

12. Rede Solidária Natureza Viva abre votação popular na internet para seleção de projeto de coletor 
de materiais recicláveis
<http://univale.br/noticia/5601/Rede-Solidaria-Natureza-Viva-abre-votacao-popular-na-internet-para-
-selecao-de-projeto-de-coletor-de-materiais-reciclaveis.aspx>.

13. Conexão Ambiental reunirá participantes do projeto Rede Solidária Natureza Viva
<http://univale.br/noticia/5624/Conexao-Ambiental-reunira-participantes-do-Projeto-Rede-Solidaria-
-Natureza-Viva.aspx>.

14. Gestão de resíduos é tema de palestra promovida pelo curso de Engenharia Civil e Ambiental
<http://univale.br/noticia/5629/Gestao-de-residuos-e-tema-de-palestra-promovida-pelo-curso-de-En-
genharia-Civil-e-Ambiental.aspx>.

15. Catadoras da Ascanavi passam por treinamentos de comunicação
<http://univale.br/noticia/5631/Catadoras-da-Ascanavi-passam-por-treinamentos-de-comunicacao.
aspx>.

16. Resultado do concurso Arquitetando Solidariedade
<http://univale.br/noticia/5633/Resultado-do-concurso-Arquitetando-Solidariedade.aspx>.

17. Graduandos e docentes da Univale têm trabalho publicado em simpósio sobre o meio ambiente
<http://univale.br/noticia/5645/Graduandos-e-docentes-da-Univale-tem-trabalho-publicado-em-simpo-

http://univale.br/noticia/5403/Univale-publica-mais-um-edital-de-bolsistas-para-atuar-no-Projeto-de-
http://univale.br/noticia/5403/Univale-publica-mais-um-edital-de-bolsistas-para-atuar-no-Projeto-de-
http://univale.br/noticia/5416/Integrantes-do-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-participam-de-capacitacao-na-Univale.aspx
http://univale.br/noticia/5416/Integrantes-do-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-participam-de-capacitacao-na-Univale.aspx
http://univale.br/noticia/5418/Univale-divulga-resultado-dos-aprovados-para-o-projeto-de-Extensao-Re
http://univale.br/noticia/5418/Univale-divulga-resultado-dos-aprovados-para-o-projeto-de-Extensao-Re
http://univale.br/noticia/5552/Capacitacao-com-os-integrantes-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva.a
http://univale.br/noticia/5552/Capacitacao-com-os-integrantes-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva.a
http://univale.br/noticia/5553/Arquitetura-e-Urbanismo-realizara-o-concurso-Arquitetando-Solidarieda
http://univale.br/noticia/5553/Arquitetura-e-Urbanismo-realizara-o-concurso-Arquitetando-Solidarieda
http://univale.br/noticia/5579/Univale-oferece-curso-na-area-eletrica-para-integrantes-da-Ascanavi.aspx
http://univale.br/noticia/5579/Univale-oferece-curso-na-area-eletrica-para-integrantes-da-Ascanavi.aspx
http://univale.br/noticia/5582/Formacao-de-escolas-ribeirinhas-com-o-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva.aspx
http://univale.br/noticia/5582/Formacao-de-escolas-ribeirinhas-com-o-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva.aspx
http://univale.br/noticia/5601/Rede-Solidaria-Natureza-Viva-abre-votacao-popular-na-internet-para-se
http://univale.br/noticia/5601/Rede-Solidaria-Natureza-Viva-abre-votacao-popular-na-internet-para-se
http://univale.br/noticia/5624/Conexao-Ambiental-reunira-participantes-do-Projeto-Rede-Solidaria-Nat
http://univale.br/noticia/5624/Conexao-Ambiental-reunira-participantes-do-Projeto-Rede-Solidaria-Nat
http://univale.br/noticia/5629/Gestao-de-residuos-e-tema-de-palestra-promovida-pelo-curso-de-Engenha
http://univale.br/noticia/5629/Gestao-de-residuos-e-tema-de-palestra-promovida-pelo-curso-de-Engenha
http://univale.br/noticia/5631/Catadoras-da-Ascanavi-passam-por-treinamentos-de-comunicacao.aspx
http://univale.br/noticia/5631/Catadoras-da-Ascanavi-passam-por-treinamentos-de-comunicacao.aspx
http://univale.br/noticia/5633/Resultado-do-concurso-Arquitetando-Solidariedade.aspx
http://univale.br/noticia/5645/Graduandos-e-docentes-da-Univale-tem-trabalho-publicado-em-simposio-s
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sio-sobre-o-meio-ambiente.aspx>.

18. Alunos e professores da Univale participam de congresso em Poços de Caldas
<http://univale.br/noticia/5648/Alunos-e-professores-da-Univale-participam-de-congresso-em-Pocos-
-de-Caldas.aspx>.

19. Segundo Encontro de Formação para a equipe de mobilização da Ascanavi é realizado
<http://univale.br/noticia/5662/Segundo-Encontro-de-Formacao-para-a-equipe-de-mobilizacao-da-As-
canavi-e-realizado.aspx>.

20. Conexão Ambiental é realizada
<http://univale.br/noticia/5664/Conexao-Ambiental-e-realizada.aspx>.

21. Rede Solidária Natureza Viva apresenta resultados
<http://univale.br/noticia/5782/Rede-Solidaria-Natureza-Viva-apresenta-resultados.aspx>.

22. Catadoras da Ascanavi produzem material para site da entidade
<http://univale.br/noticia/5791/Catatadoras-da-Ascanavi-produzem-material-para-site-da-entidade.
aspx>.

23. Primeira etapa do projeto Rede Solidária Natureza Viva é encerrada
<http://univale.br/noticia/5815/Primeira-etapa-do-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-e-encerrada.
aspx>.

24. Projeto Rede Solidária Natureza Viva começa a entrega dos coletores
<http://univale.br/noticia/5851/Projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-comeca-a-entrega-dos-coleto-
res-.aspx>.

Notícias nos portais dos parceiros

1. A ASCANAVI precisa do seu voto: juntos vamos vencer!
<http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/a-ascanavi-precisa-do-seu-voto-juntos-va-
mos-vencer/63520>.

2. Rede Solidária Natureza Viva ministra curso de educação ambiental
<http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/rede-solidaria-natureza-viva-ministra-curso-
-de-educacao-ambiental/74026>.

3) Programa Escola Sustentável participa do Conexão Ambiental
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/programa-escola-sustentavel-participa-do-co-
nexao-ambiental/74101>.

4. Alunos de escolas municipais participam da segunda conexão ambiental
<http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/alunos-de-escolas-municipais-participam-
-da-segunda-conexao-ambiental/74290>.

5. Projeto vencedor do “Educar para Transformar” vai garantir melhorias para a coleta seletiva de Go-
vernador Valadares

http://univale.br/noticia/5645/Graduandos-e-docentes-da-Univale-tem-trabalho-publicado-em-simposio-s
http://univale.br/noticia/5648/Alunos-e-professores-da-Univale-participam-de-congresso-em-Pocos-de-C
http://univale.br/noticia/5648/Alunos-e-professores-da-Univale-participam-de-congresso-em-Pocos-de-C
http://univale.br/noticia/5662/Segundo-Encontro-de-Formacao-para-a-equipe-de-mobilizacao-da-Ascanavi-e-realizado.aspx
http://univale.br/noticia/5662/Segundo-Encontro-de-Formacao-para-a-equipe-de-mobilizacao-da-Ascanavi-e-realizado.aspx
http://univale.br/noticia/5664/Conexao-Ambiental-e-realizada.aspx
http://univale.br/noticia/5782/Rede-Solidaria-Natureza-Viva-apresenta-resultados.aspx
http://univale.br/noticia/5791/Catatadoras-da-Ascanavi-produzem-material-para-site-da-entidade.aspx
http://univale.br/noticia/5791/Catatadoras-da-Ascanavi-produzem-material-para-site-da-entidade.aspx
http://univale.br/noticia/5815/Primeira-etapa-do-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-e-encerrada.aspx
http://univale.br/noticia/5815/Primeira-etapa-do-projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-e-encerrada.aspx
http://univale.br/noticia/5851/Projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-comeca-a-entrega-dos-coletores-.aspx
http://univale.br/noticia/5851/Projeto-Rede-Solidaria-Natureza-Viva-comeca-a-entrega-dos-coletores-.aspx
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/a-ascanavi-precisa-do-seu-voto-juntos-vamos-v
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/a-ascanavi-precisa-do-seu-voto-juntos-vamos-v
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/rede-solidaria-natureza-viva-ministra-curso-de-educacao-ambiental/74026
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/rede-solidaria-natureza-viva-ministra-curso-de-educacao-ambiental/74026
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/programa-escola-sustentavel-participa-do-cone
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/programa-escola-sustentavel-participa-do-cone
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/alunos-de-escolas-municipais-participam-da-se
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/alunos-de-escolas-municipais-participam-da-se
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http://www.institutomrv.com.br/pt/noticias/certificacao/rede-solidaria-natureza-viva>.

6. Projeto Rede Solidária Natureza Viva
<http://www.institutomrv.com.br/pt/chamadapublicadeprojetos/andamento-projeto/rede-solidaria-natu-
reza-viva>.

7. Projetos beneficiados pela segunda chamada pública do Instituto MRV apresentam seus resultados
<http://www.mrv.com.br/institucional/pt/relacionamentos/releases/projetos-beneficiados-pela-segun-
da-chamada-publica-do-instituto-mrv-apresentam-seus-resultados/>.

8. Projeto Rede Solidária Natureza Viva – Resultados
<https://www.youtube.com/watch?v=1h4xFGEXXWg>.

9. Projeto Rede Solidária Natureza Viva – Encerramento 
<http://www.institutomrv.com.br/pt/noticias/meio-ambiente/rede-solidaria-natureza-viva>.

Notícias e programas na TV Univale

1. Apresentação do projeto de extensão Rede Solidária Natureza Viva – julho de 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=nSXrOLNReTc>.

2. Curso de auxiliar de eletricista – Jornal Univale – setembro de 2017 
<https://www.youtube.com/watch?v=tJjCQi8ivEo>.

3. Conexão Ambiental - Jornal Univale – Outubro de 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=AtuyXUCrUZY>.

4. Resultados do projeto de extensão Rede Solidária – Roda de Saberes – Outubro de 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=GZCsinRSGH0>.

5. Encerramento da primeira fase do projeto - Jornal da Univale – Dezembro de 2017
<https://www.youtube.com/watch?v=S9fLlZ5i51Q>.

6. Implantação da coleta seletiva na Univale – Debate na CIPA – Jornal da Univale – Janeiro de 2018
<https://www.youtube.com/watch?v=mFkE5H7Imes>.

Notícias e entrevistas na imprensa local

1. Projeto da associação de catadores de Governador Valadares participa de votação popular – G1
<https://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/projeto-da-associacao-de-catadores-de-governador-vala-
dares-participa-de-votacao-popular.ghtml>.

2. Projeto da associação de catadores de Governador Valadares participa de votação popular – Minas 
Hoje 
<http://minashoje.com/2017/05/projeto-da-associacao-de-catadores-de-governador-valadares-partici-
pa-de-votacao-popular/>.

3. ASCANAVI concorre a prêmio de 70 mil reais – TV Leste

http://www.institutomrv.com.br/pt/noticias/certificacao/rede-solidaria-natureza-viva
http://www.institutomrv.com.br/pt/chamadapublicadeprojetos/andamento-projeto/rede-solidaria-natureza-viva
http://www.institutomrv.com.br/pt/chamadapublicadeprojetos/andamento-projeto/rede-solidaria-natureza-viva
http://www.mrv.com.br/institucional/pt/relacionamentos/releases/projetos-beneficiados-pela-segunda-chamada-publica-do-instituto-mrv-apresentam-seus-resultados/
http://www.mrv.com.br/institucional/pt/relacionamentos/releases/projetos-beneficiados-pela-segunda-chamada-publica-do-instituto-mrv-apresentam-seus-resultados/
https://www.youtube.com/watch?v=1h4xFGEXXWg
http://www.institutomrv.com.br/pt/noticias/meio-ambiente/rede-solidaria-natureza-viva
https://www.youtube.com/watch?v=nSXrOLNReTc
https://www.youtube.com/watch?v=tJjCQi8ivEo
https://www.youtube.com/watch?v=AtuyXUCrUZY
https://www.youtube.com/watch?v=GZCsinRSGH0
https://www.youtube.com/watch?v=S9fLlZ5i51Q
https://www.youtube.com/watch?v=mFkE5H7Imes
https://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/projeto-da-associacao-de-catadores-de-governador-valadares-participa-de-votacao-popular.ghtml
https://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/projeto-da-associacao-de-catadores-de-governador-valadares-participa-de-votacao-popular.ghtml
http://minashoje.com/2017/05/projeto-da-associacao-de-catadores-de-governador-valadares-participa-de
http://minashoje.com/2017/05/projeto-da-associacao-de-catadores-de-governador-valadares-participa-de
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<https://www.youtube.com/watch?v=CQs3W9g9JWw>.

4. Projeto da Ascanavi de Governador Valadares vence votação popular e recebe R$ 70 mil – Aconte-
ceu no Vale
<http://aconteceunovale.com.br/portal/?p=114694>.

5. Incêndio na ASCANAVI em Governador Valadares – TV Leste 
<https://www.youtube.com/watch?v=gtuwUw2tb7o>.

6. Entrevista com a coordenação da ASCANAVI e do projeto – Super I
<https://www.youtube.com/watch?v=4GoSf1fsfTU>.

7. Após incêndio associação de catadores de GV ainda busca ajuda para voltar a rotina normal – Inter 
TV 
<http://g1.globo.com/mg/vales-mg/videos/t/mg-inter-tv-2-edicao/v/apos-incendio-associacao-de-cata-
dores-de-gv-ainda-busca-ajuda-para-voltar-a-rotina-normal/5929924/>.

8. Rede Solidária Natureza Viva ministra curso de Educação Ambiental – Diário do Rio Doce, p. 5
<https://issuu.com/websano/docs/diario14092017>.

9. Projeto pretende implantar coleta seletiva em escolas de Valadares – TV Leste
<https://www.youtube.com/watch?v=TYvoxei8HeA>.

10. Votação do público vai escolher coletor de material reciclável – Diário do Rio Doce, página 4
<https://www.univale.br/clipping/929/Votacao-do-publico-vai-escolher-coletor-de-material-reciclavel.
aspx>.

11. Votação para escolha do coletor – TV Rio Doce
<https://www.youtube.com/watch?v=z9NudGd_LnQ>.

12. Projeto “Conexão Ambiental” vai á escola hoje – Diário do Rio Doce, página 4
<https://issuu.com/websano/docs/diario29092017>.

13. Alunos da rede municipal participam do projeto Conexão Ambiental – Diário do Rio Doce, p. 4
<https://www.univale.br/clipping/985/Alunos-da-rede-municipal-participam-do-projeto-Conexao-Am-
biental.aspx>.

14. Entrevista sobre a ASCANAVI – Super I
<https://www.youtube.com/watch?v=_WMU9czoiNs>.

15. Conscientização ambiental muda comportamento de estudantes – TV Leste 
<https://www.univale.br/clipping/1006/Conscientizacao-ambiental-muda-comportamento-de-estudan-
tes.aspx>.

16. Entrevista sobre os resultados do projeto – TV Kefas
<https://www.youtube.com/watch?v=tC3l5_xHB9A>.

17. “Rede Natureza Viva” entrega certificados das ações do ano – Diário do Rio Doce, p. 3

https://www.youtube.com/watch?v=CQs3W9g9JWw
http://aconteceunovale.com.br/portal/?p=114694
https://www.youtube.com/watch?v=gtuwUw2tb7o
https://www.youtube.com/watch?v=4GoSf1fsfTU
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/videos/t/mg-inter-tv-2-edicao/v/apos-incendio-associacao-de-catadore
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/videos/t/mg-inter-tv-2-edicao/v/apos-incendio-associacao-de-catadore
https://issuu.com/websano/docs/diario14092017
https://www.youtube.com/watch?v=TYvoxei8HeA
https://www.univale.br/clipping/929/Votacao-do-publico-vai-escolher-coletor-de-material-reciclavel.a
https://www.univale.br/clipping/929/Votacao-do-publico-vai-escolher-coletor-de-material-reciclavel.a
https://www.youtube.com/watch?v=z9NudGd_LnQ
https://issuu.com/websano/docs/diario29092017
https://www.univale.br/clipping/985/Alunos-da-rede-municipal-participam-do-projeto-Conexao-Ambiental
https://www.univale.br/clipping/985/Alunos-da-rede-municipal-participam-do-projeto-Conexao-Ambiental
https://www.youtube.com/watch?v=_WMU9czoiNs
https://www.univale.br/clipping/1006/Conscientizacao-ambiental-muda-comportamento-de-estudantes.aspx
https://www.univale.br/clipping/1006/Conscientizacao-ambiental-muda-comportamento-de-estudantes.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=tC3l5_xHB9A


Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior: experiências da Univale

176

<https://issuu.com/websano/docs/diario28112017>.

18. Resultados de projeto que incentiva a coleta seletiva é apresentado em Valadares – Rede Globo
<https://globoplay.globo.com/v/6324535/programa/>.
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