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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

    O IFPop (Cursinho popular do IFSP-Catanduva) é um projeto de extensão que visa a auxiliar estudantes moradores da microrregião - estes oriundos

predominantemente da rede pública de ensino e dentro de parâmetros de condições sociais menos favorecidas, - a terem contato com atividades socioculturais

de caráter crítico e reflexivo, além de possibilitar o ingresso em cursos superiores, notadamente através de um bom desempenho no ENEM.         O projeto parte

da premissa de que no Brasil o acesso a escola é desigual, cabendo aos mais pobres uma educação básica de baixa qualidade, o que reflete negativamente na

formação político/intelectual da maioria dos brasileiros e dificulta a qualificação profissional deste segmento específico: assim, opondo-se a este cenário, o

objetivo do cursinho é ajudar jovens que desejam uma transformação de sua realidade socioeconômica.         Paralelamente, o projeto proporciona aos

graduandos do IFSP-Catanduva a experiência de uma ação de extensão transformadora, uma vez que estes serão os professores-bolsistas do cursinho. Por sua

vez, os bolsistas contarão regularmente com a supervisão da coordenação do projeto e, ademais, com um servidor docente do IFSP vinculado a cada bolsista.

        As aulas para a turma de 40 alunos, que serão selecionados por meio de edital específico e oportuno, serão ministradas nas dependências do campus

e terão, como recursos didáticos todos os  disponíveis na estrutura do IFSP-Catanduva, com anuência da Direção Geral; e, em suma, as ações deste projeto têm

como propósito-mor a contribuição na construção de uma sociedade mais justa, especificamente através da democratização do conhecimento.

Justificativa

       O presente projeto de extensão tem como eixo norteador a centralidade da prática pedagógica como um dos instrumentos de mudança social. Assim, em

ordem de relevância, as justificativas do projeto são:   Proporcionar transformação sociocultural aos estudantes do cursinho, posto que serão abertas

oportunidades de inclusão social aos mesmos; ou seja, uma das funções primordiais do cursinho será ofertar ações de caráter sociocultural que -

concomitantemente - buscará viabilizar o ingresso no ensino superior. Ademais, vale ressaltar que o processo de ensino-aprendizagem no cursinho intenciona

uma ampliação do conhecimento adquirido no ensino médio, resultando em ganhos qualitativos na formação cidadã.   A prática pedagógica vivenciada no projeto

é importante para os professores do cursinho, ou seja, os graduandos-bolsistas dos cursos superiores do IFSP-Catanduva, já que lhes possibilitará o exercício

tanto de uma prática sociocultural quanto de uma atividade cotidiana de um docente, algo de extrema relevância para a sua formação acadêmica e profissional.  

Maior participação do IFSP-Catanduva no desenvolvimento social e educacional da cidade, fundamento este elencado no Plano de Desenvolvimento

Educacional do Instituto (PDI) como meta institucional, dentre outras.     Na cidade de Catanduva existe apenas um curso pré-vestibular gratuito, ofertado pela

UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino, sendo que este cursinho se mostra incapaz de atender toda a demanda por cursos pré-vestibulares gratuitos de

Catanduva e região. Assim, este projeto vem para ampliar as vagas de atendimento para tal segmento discente que busca por cursos dessa natureza.



Fundamentação Teórica

        O referencial teórico deste projeto baseia-se na concepção de que a educação deve formar um sujeito social integral, valorizando a apropriação crítica do

conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Esta linha orientadora defende que a construção de uma sociedade mais justa, em seu aspecto social,

econômico e político perpassam por uma escolarização que privilegie criticidade e conhecimento aos educandos.           'O aprendizado humano pressupõe uma

natureza social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam.' (VIGOTSKI, 2007, p.100): trata-se

da teoria histórico-cultural, que entende que a escola deve partir sempre da realidade concreta do desenvolvimento do educando. Entretanto, essa fase deve ser

sempre o ponto de partida, ou seja, uma educação progressista não pode se reduzir ao que já está desenvolvido no educando. Muito além, precisa atuar nas

zonas de desenvolvimento que estão por se fazer, mas que poderão ser atendidas com a ajuda de um mediador: o sentido é a busca da maximização das

potencialidades em todos os aspectos de seu psiquismo.           O ambiente escolar e o conteúdo programático são fundamentais para a concretização desta

ideia, assim, como a valorização do professor enquanto sujeito promotor deste desenvolvimento: o trabalho intencional, planejado e sistematizado pelo professor

e pela escola, permite aos educandos se aproximarem do instrumental cultural construído historicamente pela humanidade, humanizando os envolvidos. Face o

exposto, significa que eixo central do projeto se norteará pelo poder de transformação contido na relação entre “desenvolvimento” e “aprendizagem”, na medida

em que 'aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento

vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo

de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas.' (VIGOTSKI, 2007, p.103).           A premissa teórica

supracitada é que alicerça o projeto, justificada pela realidade vivenciada dos educandos, uma vez que já foi observado - referenciando-se nas ofertas anteriores

-  que o cotidiano do cursinho é marcado por jovens que não somente são oriundos de famílias pobres, mas que estão recebendo ou já receberam uma

educação básica extremamente limitada, de modo que muitos dos conteúdos exigidos pelo ENEM e grandes vestibulares sequer foram apresentados em suas

vidas escolares. Nesse ínterim, deve-se mencionar que seus familiares possuem - notadamente - baixa escolaridade, e os currículos universitários são, muitas

vezes, culturalmente estranhos à realidade dos alunos cursistas: são, grosso modo, sujeitos formados dentro do sucateamento da escola pública estadual e

municipal, onde não é incomum a falta de estrutura básica e a ausência recorrente de professores de muitas disciplinas; tal trajetória educacional influencia

fortemente as suas subjetividades, agravadas, ainda, pelo preconceito racial e de classe, pela repetência e pela evasão.           Tal contexto  resulta, quase

sempre, em baixíssima autoestima e na introspecção de incapacidade social e, como se isso não bastasse, o desemprego estrutural causado pela reestruturação

produtiva do mundo do trabalho lhes impõe a necessidade da qualificação através do discurso de que essa é a antessala do emprego (MENDES, 2009).           O

aumento da oferta de ensino médio verificado nos anos 1990 e o crescimento do acesso aos cursos universitários, principalmente após o governo Lula, ainda

que demonstre um cenário caracterizado como avanços, em essência não trouxeram uma melhora substancial no déficit educacional do país, e a realidade do

cursinho de Catanduva, após várias experiências consecutivas, não foge a este cenário social. Desta forma, mediante a apresentação deste contexto

histórico-social, o cursinho pretende viabilizar a educação popular como instrumento pedagógico complementar. A experiência positiva de cursinhos populares e

educação popular têm seu histórico:   I) 'Desta forma, percebemos como a educação popular é uma ação pedagógica que acontece a partir de um

posicionamento político de intervenção na realidade dos segmentos excluídos – material e simbolicamente – pelo sistema hegemônico. Como vimos os PVP

[pré-vestibulares populares] procuram incidir exatamente nas classes populares, propiciando um espaço alternativo de formação educacional, onde o vestibular

aparece como um fim que abre possibilidades que o perpassam em direção ao entendimento da realidade social em seu devir histórico' (PEREIRA, 2007, apud

MENDES, 2009, p 4.).           Evidentemente não se pretende atuar na alfabetização destes jovens, tal qual o mote desta linha quando surgiu com Paulo Freire

nos anos 1960, tampouco se pretende a reprodução de conteúdo ou a incitação da competição entre os estudantes: estas são as marcas das empresas de

cursos comerciais pré-vestibulares. O que se quer é ir para além de uma “educação bancária”. Deseja-se instrumentalizar o conhecimento socialmente produzido

pela humanidade, numa relação de aprendizagem e desenvolvimento que liberte os sujeitos sociais envolvidos no cursinho.   II) 'A educação popular possibilita

que educadores(as) e educandos(as) situem-se e ajam reflexivamente no contexto local e geral da sociedade. O(A) educador(a) é o(a) provocador(a) no

processo de construção de saberes do mundo e na compreensão do mundo que o cerca, estimulando o(a) educando(a), por meio do diálogo, a trocar

experiências, ampliar saberes e intervir na realidade. Para Paulo Freire, o diálogo é condição para o conhecimento, que implica comprometimento com a

promoção da vida. O ato de conhecer se dá num contexto social em que o diálogo é o mediador e o fertilizador deste processo.' (PADILHA; FAVARÃO; MORRIS;

MARINE, 2011, p. 51).           E se, na educação popular, a centralidade está na interação e no diálogo do educador com o educando, com certeza este projeto

contém atributos que podem torná-lo uma experiência muito rica, haja vista que o cursinho envolve os bolsistas que são graduandos do IFSP-Catanduva, os

servidores docente e técnico-administrativo efetivos e, principalmente, os estudantes do cursinho, viabilizando uma interação proveitosa de troca de vivência que

mistura sujeitos estruturalmente diferentes. A empatia entre os envolvidos pode potencializar a conscientização política e a transformação social de todos e, para

tanto, projeta-se momentos de debates-diálogos (Clube de debates), grupos de estudo e outras atividades semelhantes, como as ações institucionais do

IFSP-Catanduva, que já acontecem independentemente do cursinho (palestras, exibição de filmes, semanas acadêmicas, exposições, etc.). O papel do

coordenador será fundamental neste processo, gerenciando as ações tais como os clubes de debates, que serão regulares quinzenalmente, e realizados em

alternância às aulas.

Objetivo Geral

        O objetivo geral do presente projeto é contribuir para a construção uma sociedade mais justa e com oportunidades equânimes, através da oferta atividades

de cunho sociocultural que visam tanto os aspectos conteudísticos como atitudinais que são essenciais à formação crítica de todos os

alunos envolvidos: proporcionar melhores condições de conhecimento crítico para que jovens e adultos com menor condição econômica e social de Catanduva -

SP; oferecer aos graduandos dos cursos superiores do campus Catanduva a experiência da extensão, juntamente com a orientação e preparo para o

desenvolvimento de atividades docentes; e, suplementarmente, aumentar a participação do campus no desenvolvimento social e educacional da cidade.



Metodologia da Execução do Projeto

        Balizando-se nas experiências bem sucedidas dos últimos anos de Cursinho Popular no campus Catanduva/SP, que abrangeram os anos de 2015 a 2018,

serão selecionados estudantes concluintes ou que já concluíram o ensino médio preferencialmente em escola pública. As inscrições serão realizadas pela

internet ou diretamente na Coordenadoria de Extensão do campus; o critério de seleção priorizará jovens e adultos que estejam em situação de maior

vulnerabilidade social documentalmente comprovada.           Para a seleção dos participantes será utilizada como ferramenta a Análise de Renda, seguindo o

procedimento similar ao que a equipe sociopedagógica do IFSP-Catanduva já utiliza em outras seleções desta Coordenadoria.   Estrutura físico-tecnológica:

o campus disponibilizará toda a estrutura educacional para os envolvidos do projeto, reservando-se uma sala específica para o desenvolvimento das atividades

de ensino, equipada com projetor, notebook, caixa de som e lousa branca. Quando previsto no plano de aula do professor-bolsista, os estudantes poderão

utilizar os laboratórios de informática, química, biologia e a biblioteca do campus, além poderem usufruir de todos os serviços pedagógicos e educacionais do

IFSP -Catanduva.   Conteúdo: O cursinho terá 10 disciplinas regulares, sendo: Química, Física, Matemática, Biologia, Redação, Literatura/Gramática, História,

Geografia, Inglês, Sociologia/Filosofia Essas disciplinas serão divididas entre os 10 bolsistas, sendo que Filosofia e Sociologia terão um único professor bolsista,

assim também como Literatura e Gramática.   Atividades Socioculturais: compreendendo a educação como parte da tomada de consciência do ser social, o

cursinho oferecerá atividades diversificadas e complementares de caráter sociocultural:   a) CLUBE DE DEBATES: na prática, serão palestras que ocorrerão

quinzenalmente, com convidados  que abordarão temas tais como: saúde preventiva, mercado de trabalho, direitos humanos, políticas e demais temas

transversais, desde que pertinentes à formação cidadã. Essas palestras/debates acontecerão nos horários de aula, em substituição à aula regular, de modo que

cada bolsista cederá um espaço da sua aula para a realização desta atividade, já a prevendo no cronograma, sem que haja prejuízo a nenhuma disciplina:

a finalidade precípua é realizar com os envolvidos um fazer pedagógico que tenha a intencionalidade de uma educação problematizadora, rompendo com uma

prática onde os conteúdos permanecem alheios às realidades nas quais os educandos estão inseridos.   b) VISITAS TÉCNICAS: Caso sejam viabilizados

através de acordo entre a Coordenadoria de Extensão e Empresas ou  entes públicos, os envolvidos no cursinho serão convidados a visitar empresas,

instituições e museus da região no intuito de enriquecer o fazer pedagógico do projeto. A finalidade é estimulá-los a conhecer melhor a realidade sociocultural da

região de Catanduva.   c) SIMULADOS: Pautando-se nas experiências com cursinho em anos anteriores, pretende-se fazer, nesta edição, 2 (dois) simulados, 

objetivando, muito além de apresentar o ambiente dos vestibulares aos estudantes do cursinho, fornecerem subsídios para auferir dados concretos -

respectivamente através de uma análise ex ante e outra ex post, -  para a avaliação diagnóstica dos participantes do projeto, nortearem as ações de ensino dos

docentes bolsistas e, enfim, subsidiar a elaboração de gráficos de rendimento que comporão o relatório final previsto no edital.   Formação dos graduandos

bolsistas: os graduandos bolsistas serão acompanhados por docentes do IFSP-Catanduva na preparação e orientação das regências das aulas. Por exemplo, o

graduando que lecionará Biologia no cursinho receberá a ajuda do docente de Biologia do campus. Além deste apoio direto, todos os graduandos receberão uma

formação mais ampla sobre o universo educacional. Serão discutidos em reuniões semanais, realizadas no contraturno do graduandos, temas tais como: a base

nacional comum curricular, cidadania e direitos humanos, debates sobre políticas públicas para a educação, entre outros. O objetivo é uma formação que dê

subsídios às atividades dos bolsistas, mas, principalmente, contribua para uma visão mais completa e mais crítica quanto aos desafios da atividade docente.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

      Os resultados finais, a priori, serão, em nível local, disponibilizados para subsidiar com dados concretos os projetos de pesquisa de alunos da licenciatura ou,

ainda, os TCCs dos cursos de pós-graduação lato sensu existentes no campus - a saber: a) Saberes e Práticas docentes e b) Ensino em Ciências da Natureza -

consubstanciando a ação em dados concretos úteis aos estudos acadêmicos, bem como no planejamento de eventual cursinho ofertado no próximo ano, pela

mesma via editalícia. Ademais, os resultados finais poderão ser alvo de disseminação através de artigo acadêmico, que será publicado no site institucional.        

Já no que se refere a resultados intermediários, este serão passíveis de apresentação em eventos já programados pelo IFSP - Catanduva para 2019, tais como

Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, tendo como objeto de divulgação: a metodologia já descrita; a comparação entre o resultado parcial obtido no que

tange à efetividade do Cursinho na agregação de conhecimentos através dos dados dos questionários mensais de percepção do cursista; e, enfim, na forma de

simpósio com banner - elaborado e apresentado conjuntamente pelos bolsistas - no Encontro da Educação realizado todo mês de outubro pela Secretaria

Municipal de Educação, ampliando a abrangência da disseminação dos resultados a nível regional.     
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Processo de Elaboração do Projeto

        Igualmente inspirado nos anos anteriores, o atual projeto pretendeu dar continuidade à oferta de atividades de
extensão gratuitas e transformadoras, sendo instrumento para a qualificação profissional superior de membros da
localidade, compreendida aqui como público interno e externo à Instituição. Na elaboração do projeto, entendeu-se  que
o mesmo é mais que um benefício tão-somente ao público externo, de modo que as discussões para sua construção
consolidaram a conexão entre servidores docentes, técnico-administrativos e graduandos do IFSP Catanduva.
      Vislumbrou-se também, como observado nas experiências dos anos anteriores, o potencial do projeto ao estímulo da
formação de grupos de estudo e pesquisa sobre o tema das ações de extensão em geral, envolvendo especialmente os
bolsistas graduandos, sendo que todos os atores envolvidos estarão aptos a produzir e publicar experiências oriundas
desta ação de extensão.
Necessidade de equipamentos do Campus

      Em conformidade com o que já foi posto no capítulo sobre metodologia, os recursos físicos - desde sala de aula adequada em termos ambientais (limpeza,

higiene, temperatura, estrutura das carteiras) como tecnológicos (disponibilização de notebook, projetor do tipo datashow, e outros equipamentos eletrônicos que

se fizerem necessários) e, mesmo, laboratórios de informática - estão autorizados, pela Direção geral, a serem utilizados para que o projeto atinja sua finalidade. 



Necessidade de espaço físico do Campus

Tão somente a sala de aula devidamente adequada, conforme exposto no item anterior.

 

Recurso financeiro do Campus

      O campus não possui, no momento, disponibilidade orçamentária para oferecer contrapartida, em termos pecuniários - para complementar os recursos

financeiros previstos no Edital da PRX, de modo que tal contraprestação é ofertada na forma de disponibilização de toda infraestrutura já mencionada, o que -

ressalte-se - implica em uma forma de contrapartida pecuniária indireta (o campus arca com contas de água, luz, bem como cessão de espaço físico cuja higiene

depende da prestação de serviços de limpeza, este também subvencionado pelo campus).

Metas

1 - Divulgação do Cursinho Popular para as comunidades interna e externa - Maio/2019

2 - Seleção de bolsistas através de edital

3 - Seleção dos alunos do Cursinho Popular

4 - Organização de atividades complementares

5 - Reuniões com bolsistas e alunos.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação
Indicador(es)

Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução

Unid.de Medida Qtd. Início Término

1 1

Divulgar o projeto

do Cursinho

Popular

Afixação de

cartazes e

publicações nas

redes sociais e

portal institucional

HORA 60 02/05/2019 13/05/2019

1 2

Divulgação de

vagas

remanescentes

Divulgar vagas

remanescentes

através de cartazes

e redes sociais

HORAS 25 13/05/2019 02/06/2019

2 1
Selecionar bolsistas

através de edital

Seleção de 10

alunos de

graduação

HORAS 18 02/05/2019 10/05/2019

3 1

Seleção através de

edital dos alunos do

cursinho

Seleção de 40

alunos de acordo

com as

especificações de

edital próprio.

HORAS 20 02/05/2019 10/05/2019

4 1
Atividades

complementares

Organização

palestras, debates,

dentre outras

atividades

correlatas.

HORAS 20 13/05/2019 13/12/2019

5 1
Reunião com

alunos

Reunião quinzenal

com os alunos

matriculados no

Cursinho Popular

HORAS 50 13/05/2019 13/12/2019

5 2
Reunião com

bolsistas

Reunião quinzenal

com os bolsistas do

Cursinho Popular

HORAS 50 13/05/2019 13/12/2019

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da

Despesa
Especificação PROEX (R$) DIGAE (R$)

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339018
Auxílio Financeiro a

Estudantes
252000.00 0 0 252000.00

TOTAIS 252000.00 0 0 252000.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

339018 -

Auxílio

Financeiro a

Estudantes

4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 0 0 0 0 0



Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE

DESPESA
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

339018 - Auxílio

Financeiro a Estudantes

Bolsa de Extensão com

valor mensal de R$ 400,00

para 10 discentes por 7

meses

meses 7 4000.00 28000.00

TOTAL GERAL 28.000,00
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