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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

RELATÓRIO DE PROPOSTA (S) DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

ESTÁGIO DOCÊNCIA - PROGRAMA OBEDUC 

 

1) IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: Sônia Maria de Almeida 

 

Nível e turma: Ensino Médio 

 

Orientadora/orientador: Maria Emilia de Castro Rodrigues 

 

Período de estágio:  1º de junho a 20 de dezembro 2017 

 

 

Projeto nº 13679/2012: “Desafio da educação de jovens e adultos integrada à educação 

profissional: identidade dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e 

ambientes/mídias virtuais” sob a coordenação da Professora Doutora Maria Emília de Castro 

Rodrigues. 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (IFMT) – CAMPUS 

VÁRZEA GRANDE 

 

Atividades desenvolvidas: 2016-2017 

 

1 Introdução 

 

Este texto teve como objetivo apresentar o projeto de intervenção pedagógica no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) – Campus 

Várzea Grande proposto no sentido de sensibilizar os professores do Campus para encontros 

sistematizados de planejamento coletivo de forma a contemplar a integração curricular entre a 

educação básica (EB) e educação profissional (EP) dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 

Médio. Tais encontros tiveram o seu planejamento iniciado em outubro de 2016 a partir  do III 
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SEMINÁRIO DE PESQUISA CENTRO MEMÓRIA VIVA, cuja iniciativa contou com a 

parceria entre Universidade Federal de Goiás – UFG e a Universidade Federal de Mato 

Grosso – UFMT. 

Diante do exposto, através da apresentação deste relatório, pretendeu-se a 

sistematização das atividades desenvolvidas a partir deste projeto de intervenção pedagógica 

no IFMT Campus Várzea Grande no contexto do Programa de Bolsas de Formação Docente 

do Projeto Observatório da Educação1 (Obeduc) da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás (FE/UFG), financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), cujo período deu-se entre 1º de junho a 20 de dezembro 2017, 

enquanto estudante do Mestrado em Educação. 

Cabe ressaltar que os encontros de planejamento coletivo estão sendo realizados 

mensalmnte em 2018, haja vista que a reformulação das matrizes curriculares e das ementas 

dos Cursos Integrados continuam em processo de construção coletiva. 

 

2. Organização III SEMINÁRIO DE PESQUISA CENTRO MEMÓRIA VIVA, com o 

tema: Pesquisa e organização da história e memória em Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Popular e Movimentos Sociais 

 

O seminário teve como objetivo socializar as experiências de pesquisa e organização 

da história e memória em  Educação de jovens e Adultos, Educação Popular e Movimentos 

Sociais, realizado entre a Universidade Federal de Goiás – UFG e a Universidade Federal de 

Mato Grosso – UFMT, além de contar com a parceria do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT Campus Várzea Grande e o Fórum EJA Mato 

Grosso, com previsão de três encontros que ocorreram nos períodos matutino, vespertino e 

noturno no dia 10/10/2016. 

O encontro previsto para o período matutino no IFMT – Campus Várzea Grande 

buscou sensibilizar os professores e técnicos administrativos do Campus para as pesquisas 

                                                             
1  Durante o período de maio de 2016 a março de 2017, esta pesquisadora foi bolsista do Observatório da 

Educação/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Obeduc/Capes), como parte do 

Projeto nº 13679/2012 - Desafios da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação profissional: 

identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambiente/mídias virtuais 2012-2017, sob a 

coordenação da Professora Doutora Maria Emília de Castro Rodrigues. 
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realizadas em Educação de Jovens e Adultos, além de contar com a presença de estudantes da 

UFMT e convidados externos. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

8h30 às 11h30 - Diálogo Inicial: Os Centros de Memória Viva como fontes de 

pesquisa 

Profª. Drª. Márcia dos Santos Ferreira 

Profª. Drª. Nilce Vieira Campos Ferreira 

Profª. Drª Maria Emilia de Castro Rodrigues 

Local: Faculdade de Educação/UFMT 

Av. Fernando Correa da Costa nº 2367, Bairro Boa Esperança, Setor Universitário, 

Cuiabá-MT 

 

14h às 18h - Apresentação de pesquisas: 

O mundo do trabalho, culturas e interlocuções com a pesquisa CMV 

Profª Drª Cláudia Borges Costa 

Pesquisas na Educação Popular e EJA 

Profª Drª Dinorá de Castro Gomes 

Profª. Doutoranda Vera Lúcia Alves Mendes Paganini 

Local: IFMT Campus Várzea Grande 

Av. Tiradentes Nº 1300, Bairro Petrópolis, Várzea Grande – MT 

 

19h às 21h - Roda de conversas com o Fórum EJA Mato Grosso 

Local: CEFAPRO 

Av. Cuiabá nº 96, Cuiabá – MT 

 

No referido seminário, os paricipantes receberam certificado com carga-horária de 10 

horas. De acordo com a lista de presença, 29 servidores do IFMT participaram do encontro no 

Campus Várzea Grande. 

 

3. Proposta de Formação Continuada e Planejamento Coletivo do Campus 

Várzea Grande 
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A partir da realização do III SEMINÁRIO DE PESQUISA CENTRO MEMÓRIA 

VIVA, e da realização das entrevistas provenientes da pesquisa do Mestrado Interinstitucional 

entre o Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT, vinculada à linha de pesquisa Educação, Trabalho e Movimentos Sociais e ao 

Observatório da Educação (Obeduc), percebeu-se a necessidade de formação continuada e de 

espaços/momentos institucionalizados para o planejamento coletivo e a troca entre os 

professores. 

Primeiramente, pensou-se em um projeto de formação continuada para os professores  

que atuavam no Curso Técnico em Serviços de Condomínio – Proeja, contudo, percebeu-se 

que tais professores também atuavam em outros níveis e modalidades de cusos do Campus. A 

formação continuada assim pensada não pode configurar-se em encontros para estudos 

teóricos somente, a exigência dos professores demandava estudos que integrasse teoria e 

prática aplicadas no cotidiano dos cursos ofertados pelo Campus. 

Nos três primeiros anos de implantação do Campus Várzea Grande, observou-se a 

prática a partir de projetos pedagógicos de cursos construídos sem a participação efetiva da 

comunidade escolar, e com isso, pudemos observar também como cada componente curricular 

– núcleo comum e núcleo profissionalizante, se comportou ao longo dos cursos, sendo este, o 

momento escolhido para a reformulação dos projetos, tendo em vista que levou-se em 

consideração o fato da maioria dos cursos ofertados pelo Campus, entre eles, o Proeja, estar 

formando a sua primeira turma; como também o fato do Campus dispor somente agora de um 

número suficiente de professores efetivos para a realização de tal proposta. 

Nesse sentido, a partir do projeto idealizado a partir de 2016, o Campus iniciou um 

trabalho em 2017/22 com encontros periódicos para o planejamento coletivo e reformulação 

das ementas dos componentes curriculares dos três Cursos de Ensino Médio Integrado regular 

– núcleo comum e núcleo profissionalizante, no sentido de superar a fragmentação do 

currículo que ora ocorre e suscitando propostas que permitam a integração curricular. 

                                                             
2  As entrevistas com os professores selecionados na pesquisa foram realizadas durante o período de 

março a junho de 2017, portanto, os planejamentos coletivos e a reformulação das ementas iniciaram após a 

realização das entrevistas. 
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Este trabalho idealizado no formato proposto por Ramos (2012), buscou 

primeiramente sensibilizar os professores para a necessidade de encontros periódicos e 

planejados, sendo este um fator primordial para a construção de um currículo integrado, que 

posteriormente possa se concretizar por meio de práticas pedagógicas que permitam essa 

integração. Todavia, tanto a construção do currículo integrado, quanto a adoção de práticas 

integradoras nos cursos vão demandar interação, envolvimento e planejamento coletivo entre 

os profissionais – professores e equipe pedagógica. 

 

1. Problematizar fenômenos – fatos e situações significativas e relevantes para 

compreendermos o mundo em que vivemos, bem como processos tecnológicos da 

área profissional para a qual se pretende formar –, como objetos de conhecimento, 

buscando compreendê-los em múltiplas perspectivas: tecnológica, econômica, 

histórica, ambiental, social, cultural, etc. 

2. Explicitar teorias e conceitos fundamentais para a compreensão do(s) 

objeto(s) estudado(s) nas múltiplas perspectivas em que foi problematizada e 

localizá-los nos respectivos campos da ciência (áreas do conhecimento, 

disciplinas científicas e/ou profissionais), identificando suas relações com outros 

conceitos do mesmo campo (disciplinaridade) e de campos distintos do saber 

(interdisciplinaridade). 

3. Situar os conceitos como conhecimentos de formação geral e específica, tendo 

como referência a base científica dos conceitos e sua apropriação tecnológica, social 

e cultural. 

4. A partir dessa localização e das múltiplas relações, organizar os componentes 

curriculares e as práticas pedagógicas. (RAMOS, 2012, p. 123-124, grifo nosso) 
 

Outrossim, desenvolveu-se as seguintes atividades: 

 

Objetivo da atividade: 

Elaborar proposta de planejamento coletivo para 2017/2 

Desenvolvimento da Atividade: 

Realização de Reunião Pedagógica para 2017/2 no  dia 06/07/2017  

Resultados alcançados: 

Realização de CRONOGRAMA para o semestre letivo 2017/2 para a realização de 

reuniões de PLANEJAMENTO COLETIVO. 

Prevemos encontros entre o núcleo comum e encontros entre o núcleo 

profissionalizante, como também encontros para a integração entre os dois núcleos. 

 

Objetivo da atividade: 
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Apresentar e sensibilizar os professores para o planejamento coletivo e elaboração 

dos planos de ensino, visitas técnicas, aulas de campo e aulas práticas de laboratório dos 

Cursos Integrados, PROEJA, FIC e Curso Superior para o semestre letivo 2017/2.  

Desenvolvimento da Atividade: 

Reuniões iniciais de planejamento coletivo durante o período de 01 a 03 de agosto de 

2017, contemplando os cursos do Campus Várzea Grande: 

• Curso Técnico em Logística Integrado ao Nível Médio 

• Curso Técnico em Desenho de Construção Civil Integrado ao Nível Médio  

• Curso Técnico em Edificações Integrado ao Nível Médio 

• Curso Técnico em Serviços de Condomínio – PROEJA 

• Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública  

Resultados alcançados: 

Elaboração dos Planos de Ensino e planejamento das visitas técnicas para 2017/2. 

Nestes encontros, percebeu-se a necessidade de reformulação das ementas e PPC’s 

dos Cursos Integrados, com a proposição de encontros mensais entre os núcleos comum e 

profissionalizante.  

Na ocasião, os professores tiveram uma reunião incial acerca do planejamento 

coletivo e currículo integrado. Nessa perspectiva, ressaltou-se a importância do planejamento 

coletivo para o processo de construção do currículo integrado. 

Um aspecto importante do planejamento é o fato de que nem sempre acontecerá com 

o envolvimento de todos os membros da escola ou de um determinado curso, devendo ser 

considerados também como parte do planejamento geral encontros por segmentos e grupos e 

o próprio planejamento individual. O ideal é que as equipes e seus coordenadores definam 

encontros periódicos, semanais ou quinzenais, com todos os envolvidos. 

Uma das formas de se trabalhar a integração curricular que busque superar a 

fragmentação e a desarticulação dos conteúdos e das disciplinas ocorre por meio de práticas 

interdisciplinares. Segundo Rodrigues e Costa (2013, p. 02), 

A interdisciplinaridade propõe romper com a prática estanque das disciplinas; 

pressupõe um diálogo constante entre os(as) educadores(as) de cada área, tornando-

se um desafio à cultura dominante, que se pauta no individualismo, no tecnicismo e 

na especialização no campo da educação. Desta forma, a interdisciplinaridade 

propõe uma formação integral contrapondo-se à atual tendência fragmentada do 

mundo capitalista. 



7 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação - Faculdade de Educação - UFG - Rua 235, s/n - Setor Universitário  

CEP: 74605-050 - Goiânia - Goiás - Brasil - Contatos: (62) 3209-6205 – ppgefeufg@gmail.com 

www.ppge.fe.ufg.br 

A interdisciplinaridade é um dos grandes desafios propostos pelo currículo integrado. 

Para Ramos (2011, p.776), a interdisciplinaridade, como método, é “a reconstituição da 

totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir de distintos recortes da realidade; 

isto é, dos diversos campos da ciência representados em disciplinas”. 

No caso do currículo integrado, pensar em práticas interdisciplinares implica 

reconstituir totalidades entre as áreas da formação básica e as áreas da formação técnica. Foi 

trabalhado com os professores, alguns critérios que devem ser coniderados para a realização 

das visitas técnicas e a execução dos projetos integradores, haja vista que a forma como o 

campus vem planejando e executando suas visitas técnicas e seus projetos integradores não 

contempla a integração curricular em sua totalidade, já que em muitos casos, uma visita 

técnica só chegou a envolver o componente curricular propositor da visita. 

Diante do exposto, por considerar que as visitas técnicas ou de estudo são muito 

importantes para potencializar o currículo integrado, trabalhamos a organização das visitas 

técnicas do Campus na perspectiva de Silva (2010) “através das visitas técnicas integradas, os 

conhecimentos das diversas áreas do conhecimento podem estar relacionados e possibilitam 

uma formação mais ampla, no sentido de completude.” 

As visitas de estudos precisam, segundo Silva (2010): 

• estar relacionadas às temáticas desenvolvidas no curso; 

• de uma preparação prévia; 

• de uma etapa de socialização posterior à visita; 

• que os conhecimentos adquiridos com a visita sejam sistematizados por meio de 

relatórios, pôsteres, murais, etc. 

 

Objetivo da atividade: 

Propor encontros para a reformulação das matrizes curriculares e ementas dos PPC’s 

dos Cursos Integrados do Campus Várzea Grande.  

Desenvolvimento da Atividade: 

De setembro a dezembro de 2017, foram realizados encontros com os professores 

para a discussão sobre a integração curricular na perspectiva de Frigotto, Ciavatta e Ramos de 

modo que teve início a reformulação das matrizes curriculares e ementas dos Cursos 

Integrados do Campus Várzea Grande, permitindo a integração curricular entre educação 
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básica e núcleo profissionalizante, com propostas interdisciplinares, visitas técnicas 

contemplando os dois núcleos e ajustes dos projetos integradores dos cursos. 

Para tanto, foram realizadas reuniões prevendo a participação dos dois núcleos, bem 

como reuniões contemplando um núcleo por vez. 

A montagem das matrizes está sendo pensada de forma a propiciar maior integração 

entre as disciplinas e a ordem de conteúdos que são prioritários em relação a outros, 

possibilitando a interdisciplinaridade.  

Resultados alcançados: 

Foram montadas as matrizes curriculares dos Cursos Integrados, bem como ajustadas 

as cargas horárias e a distribuição das disciplinas do núcleo comum e núcleo 

profissionalizante nos semestres dos cursos.  

 

Objetivo da atividade: 

Planejar coletivamente o semestre letivo 2018/1 e continuar o trabalho de 

reformulação dos PPC’s dos Cursos Integrado do Campus Várzea Grande  

Desenvolvimento da Atividade: 

Nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2018 tivemos mais um encontro de planejamento 

coletivo para 2018/1 e de continuidade de reformulação dos PPC’s dos Cursos Integrados do 

Campus Várzea Grande. 

Resultados alcançados: 

Elaboração dos Planos de Ensino e planejamento das visitas técnicas para 2018/1. 

Montagem das matrizes curriculares dos Cursos Integrados do Campus Várzea 

Grande, contemplando a nova proposta de reformulação prevendo a integração curricular 

entre EB e EP. 

A programação contou com uma oficina sobre montagem de sala de aula na 

plataforma moodle, com a servidora Ma. Dálete de Albuquerque do Campus Octayde Jorge da 

Silva. Segundo o professor Me. João Bosco de Lima Beraldo, Chefe do Departamento de 

Ensino do Campus Várzea Grande, "a ideia foi dar ferramentas para os professores 

começarem a trabalhar com a EaD nas disciplinas dos cursos regulares/presenciais que já 

temos".  
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Imagem 1: Oficina sobre montagem de sala de aula na Plataforma Moodle 

 Fonte: IFMT – Campus Várzea Grande, 2018. 

 

Durante os dois dias destinados ao planejamento coletivo com os professores dos 

eixos de infraestrutura e gestão e negócios, o objetivo foi permitir a integração curricular entre 

o núcleo comum e o núcleo profissionalizante. Segundo Sônia Maria Almeida, pedagoga do 

campus, "não tem como haver integração curricular sem que os professores planejem juntos e, 

para isso, os núcleos precisam ter esses momentos juntos". 

Desse planejamento coletivo saíram algumas visitas técnicas, onde os professores 

programaram quais disciplinas poderiam ser contempladas com algumas visitas técnicas 

envolvendo a interdisciplinaridade e a integração. "Numa mesma visita será possível perceber 

as aplicações daquilo que está sendo estudado em sala tanto do núcleo comum quanto do 

núcleo profissionalizante", explicou o professor Me. João Bosco de Lima Beraldo. 

Além disso, também foram programadas algumas outras ações referentes ao ensino 

superior, tais como a feira de economia solidária e o início do projeto integrador, que é uma 

proposta de integrar os professores com um trabalho de campo junto a central de 
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cooperativas. No final, os alunos do curso de Gestão Pública irão fazer uma pesquisa de 

campo que gerará artigos, utilizados como Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Constatou-se que a ausência de práticas de planejamento coletivo no Campus 

Várzea Grande antes da proposta exposta neste relatório, indicou para a necessidade de se 

planejar encontros pedagógicos, seja para o planejamento coletivo ou para discutirem os 

problemas vivenciados nas turmas dos cursos ofertados pelo campus, a partir da socialização 

das experiências vivenciadas no cotidiano da sala de aula, sendo este um momento profícuo 

de formação dos professores.  

Nesse sentido, ressalta-se a importância desses encontros pedagógicos para a prática 

pedagógica dos professores, sendo estes caracterizados também como momentos de estudo e 

revisão das práticas, enquanto processo permanente de construção da identidade profissional 

docente. O planejamento coletivo busca a superação de um currículo fragmentado, sendo esta 

uma das finalidades dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio ofertados pelo Campus 

Várzea Grande, que perpassa pela integração entre a Educação Básica e Educação 

Profissional na perspectiva de uma formação integral do educando. 
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