PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
GERÊNCIA DE ENSINO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUBARÃO

PROJETO DE EXTENSÃO
Integração Universitária: realizando intervivências entre universidade e escolas do ensino médio.

COORDENAÇÃO
Coordenador: Ivana Marcomim
E-mail do projeto: ivana.marcomim@unisul.br

EQUIPE
Professor participante: Ivana Marcomim
Extensionista remunerado (bolsista): Matheus Pingerno dos Santos

OBJETIVOS
Objetivo Geral: desenvolver estratégias permanentes e diferenciadas de práticas de aprendizagem
significativa e integrativa aos graduandos e de inserção dos alunos do ensino médio “com e na universidade”,
motivando-os à formação continuada.
Objetivos Específicos:
-Identificar as principais demandas de aprimoramento do conhecimento e formação secundaristas que
possam ser conteúdo de aprendizagem significativa aos universitários integrantes de diferentes UNAS.
- Elaborar e implantar um conjunto de ações de cunho sócio educativo, experimental e vivêncial diferenciado
das aprendizagens tradicionais, considerando as demandas pesquisadas e as condições de resposta da
expertise universitária, suas UNAS, cursos e bolsistas de Artigo 170 CE/SC na modalidade estudo e PROAAC.
- Analisar a aprendizagem desenvolvida considerando a projeção da prática do ensino com pesquisa e
extensão na visão dos alunos secundaristas e universitários, com a geração de relatórios de pesquisa e estudo
de casos.
- Analisar o processo desenvolvimento e seus resultados, a partir do olhar dos sujeitos beneficiados (gestores,
alunos e bolsistas) por meio de seminário integrado.
- Fortalecer o processo permanente de constituição da identidade de Universidade Comunitária, estreitando
as relações sócio comunitárias com o segmento em questão

ÁREA TEMÁTICA
Educação

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO ACADÊMICA
Educação, Humanidades e Artes

METODOLOGIA
Público alvo: alunos regularmente matriculados nas escolas de ensino médio, públicas e particulares, dos
municípios das Microrregiões da AMUREL, AMESC e AMREC, considerando ainda os municípios de origem dos
alunos bolsistas.
Desenvolvimento das atividades do projeto: a atuação dos alunos bolsistas se dará diretamente nas escolas
de ensino médio, mediante disponibilidade prévia de agenda junto às escolas, prevendo uma etapa de
levantamento de dados junto aos alunos e gestores das escolas, sistematização dos dados e proposição de
ações educativas em respostas as demandas identificadas; realização de práticas de orientação, atividades
educativas e oficinas temáticas com enfoque integrador dos conhecimentos de formação dos alunos e
demandas apontadas pelas escolas.
Número de vagas para bolsistas do art. 170 por semestre: 40
Cursos recebidos: TODOS OS CURSOS.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2018/2
TURMA

1º ENCONTRO

2º ENCONTRO

LOCAL

HORÁRIO

UNIDADE

Turma 01

17/10/2018

22/11/2018

Auditório Coworking
(Uniparque)

19h30min às
22h00min

Tubarão

