
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

 

RELATÓRIO FINAL DE AÇÕES EXTENSIONISTAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CAMPUS: FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL- FACIP/UFU 

UNIDADE PROPONENTE: CURSO DE PEDAGOGIA 

TIPO DE AÇÃO: CURSO DE EXTENSÃO 

TÍTULO DA AÇÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

PROGRAMA VINCULADO AO: ( ) PIEEX   ( X ) PEIC  ( ) Outro (citar):_________ 

NÚMERO REGISTRO SIEX / STATUS: 7606 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA / PROJETO: 15/02/2010 a 13/012/2010 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

PÚBLICO ALMEJADO: PROFESSORES DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL PINHEIRO 

 

RESUMO: O Projeto de Extensão ―Formação de Professores em Educação Inclusiva‖ se propõe 

a trabalhar com um grupo professores da rede pública da cidade de Ituiutaba/MG, durante o 

período de fevereiro de 2010 a dezembro de 2010, sendo coordenado por quatro docentes do 

Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas do Pontal, da Universidade Federal de 

Uberlândia, com a participação de seis docentes e sete discentes desta instituição. O objetivo 

geral do mesmo é oferecer subsídios ao professor para que ele possa conhecer o aluno com 

necessidades educacionais especiais e desenvolver condutas pedagógicas adequadas para sua 

inserção e atendimento no contexto da sala de aula, refletindo sobre suas práticas cotidianas no 

que diz respeito à Inclusão Escolar, além de possibilitar aos graduandos em Pedagogia e futuros 

profissionais da educação discutir sobre esta temática com o intuito de construir parcerias com as 

escolas, buscar transformações e mudanças de paradigmas.  O trabalho consistirá na realização 

de dez módulos temáticos, coordenados pelos docentes participantes do projeto, que terão uma 

carga horária total de 40 horas. Nestes serão abordados os seguintes temas: Pressupostos da 

Educação Inclusiva; Multiculturalismo e Diversidade; Distúrbios de Leitura e Escrita; Condutas 

UFU 



Típicas; Surdez; Deficiência Física; Déficit intelectual; Cegueira e Baixa visão; Dificuldades de 

Aprendizagem entre outros. 
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2. ARTICULAÇÃO COM O ENSINO E A PESQUISA 

  

2.1. O Programa/Projeto está ligado a uma disciplina? 



(  X  ) Não 

(    ) Sim. Qual(is) e de que curso (graduação e pós-graduação)? 

 

2.2. O Programa/Projeto foi gerado a partir de uma pesquisa? 

( X  ) Não 

(    ) Sim. Qual(is)? 

 

2.3. Os resultados foram publicados? 

( X  ) Não 

(    ) Sim. Qual(is)? 

 

3. INTERDISCIPLINARIDADE (ocorre quando há intensa troca entre as disciplinas, superando suas 

fronteiras, incorporando-se resultados de várias disciplinas, além da integração e convergência de 

instrumentos, técnicas metodológicas e esquemas conceituais previamente comparados e julgados): 

3.1) O Programa/Projeto/Atividade tem características interdisciplinares? 

(    ) Não 

(X ) Sim 

  

4. OPERACIONALIZAÇÃO 

4.1. Para execução do Programa/Projeto/Atividade houve necessidade de complementação de: 

(   ) nada. 

(    ) recursos humanos. 

(    ) financeiros.  

(  X  ) outros (citar): Materiais pedagógicos, como papéís diversos, cartazes, canetinhas, tintas, 

entre outros.  

 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

5.1. Avaliação global das atividades realizadas no Programa/Projeto/Atividade, tendo em vista os 

objetivos e metas do mesmo. 

a) Tipo de avaliação:  

(X) Qualitativa (ficha de avaliação, reuniões, entrevistas, relatórios ou outro tipo de 

instrumento avaliativo) 

(    ) Quantitativa (tabulações, pesquisa)  

(    ) Mista (qualitativa + quantitativa) 



 

5.2. Avaliação da Coordenação 

a) Quanto aos compromissos do Coordenador do Programa/Projeto/Atividade (obedeceu aos 

prazos, encaminhamentos, procedimentos e demais exigências)?  

( X  ) Sim 

(    ) Não 

 

5.3. Avaliação do Programa/Projeto/Atividade 

a) Os objetivos e metas foram alcançados: 

(    ) Parcialmente 

( X  ) Integralmente 

(    ) Não foram alcançados (exponha o motivo): 

 

b) O recurso financeiro previsto foi suficiente para a efetivação do Programa/Projeto/Atividade? 

Comente. 

 

Foi necessário para a efetivação do Projeto, o apoio dos docentes do curso de extensão, com a 

ut1ilização de materiais próprios, como folhas, canetinhas, xerox entre outros.  

 

5.4. Relação do Programa/Projeto/Atividade com as diretrizes gerais da Extensão 

(indissociabilidade, interdisciplinaridade, metodologia e relação com a sociedade): 

 

5.4.1 Qual a relevância social do Programa/Projeto/Atividade, sua relação dialógica com a 

sociedade, justificativa para a continuidade do mesmo. 

 

 Nesse projeto buscamos contribuir com a formação de professores, para que estes 

possam auxiliar a escola e a sociedade de forma geral na compreensão de concepções e práticas 

para que a Inclusão ocorra efetivamente em todos os contextos sociais e educacionais. Este 

projeto, então, ao desenvolver um curso de formação continuada para um grupo de educadores 

de escolas públicas, visa buscar alternativas junto com este que atendam às necessidades e às 

demandas da realidade em que vivem e, para tal, discutirá com o grupo temas relacionados às 

deficiências, diferenças, inclusão e exclusão trazendo à tona debates e sensibilização da 

importância de se efetivar adaptações relacionadas à infra-estrutura, ao currículo, aos recursos 



humanos e materiais para atender com qualidade a esta clientela que ficou por tanto tempo à 

margem do cenário educacional de nosso país. 

 

5.5. Impacto na formação do estudante: 

a) Avaliação do estagiário/bolsista de extensão no Programa/Projeto/Atividade 

O(s) estagiário(s) desenvolveu(ram) o Plano de Trabalho?  

 
(  X  ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Parcialmente 
(    ) Não houve estagiário ou bolsista envolvido no Programa/Projeto/Atividade 

 

b) Contribuições do estágio/bolsa de extensão para o aluno(a) participante do 

Programa/Projeto/Atividade: 
 

(  X   ) Boa comunicação. 

(  X  ) Espírito de equipe. 
(  X  ) Otimismo. 

( X   ) Capacidade de criação e inovação. 

( X   ) Pró-ativo (iniciativa). 
( X   ) Adquiriu conhecimentos / habilidades podendo  confronta-los com os conhecimentos 

       da formação acadêmica e com práticas administrativas. 

(X    ) Vivenciou ações que integrem o ensino, a pesquisa e a extensão. 

(  X  ) Participou de práticas políticas e sociais. 
( X   ) Conseguiu perceber-se melhor na inserção social de sua área de formação. 

(  X  ) Ajudou a solucionar, de forma prática e ágil, os problemas identificados. 

(  X  ) Conseguiu desenvolver ações multi e interdisciplinares externas e internas à UFU. 
(  X  ) Conheceu melhor a Política de Extensão da UFU.  

(  X ) Desempenhou de maneira ordenada e comprometida seu trabalho. 

(   X ) Participou de atividades acadêmicas que possuem temáticas afins ao Programa/ 
        Projeto/Atividade. 

(    ) Outros. Especifique.  

 

c) Os objetivos e metas do Plano de Trabalho do estagiário/bolsista foram alcançados? 

(  X  ) Sim 

(    ) Não (exponha o motivo).  

 

d) Descreva as atividades realizadas pelo estagiário/bolsista no Programa/        Projeto/Atividade 

e a relação destas atividades com a sua formação ampliada. 

 

 As monitoras participaram de vários momentos do curso, iniciando com a apresentação do 

projeto para na escola pública. Realizaram visitas à escola para divulgar o projeto e discutiram a 

proposta junto à coordenação pedagógica/administrativa das instituições de ensino.  Todas as 

monitoras participaram também de encontros semanais com a equipe de trabalho para estudos 



teóricos e preparação das oficinas temáticas, no intuito de asseguramos assim o envolvimento e 

participação das alunas envolvidas em todas as etapas do projeto. Vale mencionar, que esses 

estudos eram intitulados como grupos temáticos com a equipe de trabalho, que consistia em 

momentos de estudo teórico e discussão entre os professores coordenadores, os professores 

colaboradores e as monitoras. Esses momentos ocorreram semanalmente sob a coordenação dos 

docentes envolvidos no projeto. 

Identificamos que as alunas se dedicaram para que o projeto atingisse seus objetivos e 

metas, participando de todas as atividades propostas.  Atividades como planejamento, 

organização dos materiais, controle de frequência, confecção de materiais, foram algumas das 

atividades desenvolvidas pela equipe de monitoria.  Além disso, tiveram que participar de todo o 

curso, discutindo e refletindo sobre as temáticas trabalhadas em cada módulo.   

 

e) O estagiário/bolsista apresentou os resultados do Programa/Projeto/Atividade sob forma de 

painel ou comunicação oral em eventos e em pelo menos uma publicação acadêmica? 

 

(    ) Sim. Descreva. 

(  X  ) Não. Comente. 

 

As estagiárias participarão da apresentação dos resultados do projeto em eventos científicos, no 

ano de 2011, já que encerramos o curso no ano de 2010 e entramos em período de férias. 

Pretendemos também organizar artigos sob a forma de relatos de experiências para ser enviados 

para  revistas da Universidade.  

 

6. INDICADORES  

6.1. Aspectos quantitativos da equipe executora do Projeto 

Descrição Quantidade Numérica de: 

Discentes (alunos) e pessoas envolvidas 

no Programa/        Projeto/Atividade.  

Estagiários/Bolsistas 

(com remuneração) 

02 

Voluntários (sem 

remuneração) 

06 

Docentes envolvidos no Programa/        

Projeto/Atividade. 

     15 

Técnicos administrativos.       00 



Externos à UFU vinculados à outra 

instituição (município, estado, ONG, 

movimentos sociais). 

  07 

Comunidade externa envolvida no Projeto 

sem vínculo com outra instituição. 

 00 

 

6.2. Aspectos quantitativos do público alcançado: 

 

Descrição 

Direto 

(quantidade de pessoas 
alcançadas, descritas 

no público-alvo) 

Indireto 

(quantidade de 
pessoas 

alcançadas 

indiretamente) 

TOTAL 

(Soma do público 
direto com o 

indireto) 

 (todas as pessoas beneficiadas 

com o Programa/        

Projeto/Atividade)  

 30 200 230 

 

6.3. O projeto gerou algum produto? (os produtos gerados deverão ser registrados no SIEX) 

(     ) Não    (  X   ) Sim. Assinale qual(is)? 

(     ) Artigo  (     ) Livro  (  X   ) CD   

(     )Vídeo  (  X   ) Folder  (     ) Outro: Especifique: ____________________ 

 

7. SELECIONE O QUE MELHOR PODE SIGNIFICAR O CONCEITO QUE VOCÊ CONSIDERA 

MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE: 

 

Descrição Ruim Bom Regular Ótimo Excelente Observações 

a) Quanto à aquisição 

dos materiais de 

consumo 

X      

b) Quanto à entrega dos 

materiais de consumo 

X      

c) Quanto ao 

cadastramento dos 
estagiários/bolsistas  

    X  

d) Quanto ao 

atendimento da 
secretaria 

    X  



e) Quanto ao trabalho 

efetuado pela gráfica 

da UFU 

    X  

f) Quanto à emissão de 
declaração dos 

participantes e 

estagiários 

    X  

g) Quanto ao 

atendimento da 

assessoria financeira  

    X  

h) Quanto à divulgação 
eletrônica das 

orientações 

pertinentes aos 
trabalhos internos 

    X  

i) Quanto ao SIEX: 

houve orientação 

quanto ao prazo e à 
necessidade de 

cadastro do 

programa/projeto/ativ
idade? 

    X  

j) Quanto ao SIEX: 

houve dificuldades 

para cadastrar o 
programa/projeto/ativ

idade? 

    X  

 

8. COMENTÁRIOS FINAIS (SUGESTÕES DE MELHORIA) 

 

A relação entre a formação continuada de profissionais da educação e a universidade 

deve ser pensada por meio do diálogo entre a academia e as escolas com vistas a contribuir para 

o desenvolvimento profissional de todos os envolvidos nestas instituições, além de promover 

pesquisas na área educacional. Neste sentido, a extensão universitária assume uma dimensão 

relevante nesse cenário, uma vez que possibilita a interlocução e o retorno bilateral por meio da 

formação continuada dos profissionais da escola, bem como permite aos alunos universitários 

uma aproximação com a realidade educacional.  

A partir deste pressuposto, o presente projeto de extensão significou uma possibilidade de 

contribuir para a formação de profissionais da educação visando a construção de espaços de 



reflexão e discussão acerca dos pressupostos da educação inclusiva. Simultaneamente, buscamos  

colaborar com a formação acadêmica das alunas curso de Pedagogia, que foram monitoras do 

curso,  ao promovermos espaços de interlocução com a instituição escolar, permitindo refletir 

sobre questões que envolvem práticas educativas inclusivas. 

 


