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ANEXO I

QUADRO DE PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO

Título do programa/projeto de extensão Coordenador
(a)

Nº de
bolsas

CH*
(horas)

Vigência
(meses) Requisitos

Compartilhando saberes e experiências
docentes**

Adair Adams 2 12 6 - Estar matriculado em um curso
de Licenciatura do Campus
Vacaria;

Vivências, história, cultura e arte dos
territórios negros em Vacaria**

Douglas Almir
Tolfo Rossa

1 8 6 -Estar matriculado em Curso
Técnico Integrado ao Ensino
Médio ou Curso Superior e
manifestar interesse e/ou
vivência em relação temática do
projeto

Vivências, história, cultura e arte dos
territórios negros em Vacaria**

Douglas Almir
Tolfo Rossa

1 8 6 -Estar matriculado em Curso
Técnico Integrado ao Ensino
Médio ou Curso Superior e
manifestar interesse e/ou
experiência na produção de
material audiovisual

* CH: carga horária semanal da bolsa;
**proposta contemplada no EDITAL COMPLEMENTAR Nº 14/2021 VINCULADO AO EDITAL IFRS 18/2021 –
AUXÍLIO INSTITUCIONAL À EXTENSÃO 2021

SÍNTESE DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS

Nome do projeto: Compartilhando saberes e experiências docentes
Coordenador: Adair Adams
Síntese da Proposta: Ao tratar dos diferentes aspectos que caracterizam o trabalho
educativo, Candau (2004, p.13) afirma que “todo processo de formação de educadores –
especialistas e professores – inclui necessariamente componentes curriculares orientados
para o tratamento sistemático do ‘que fazer’ educativo, da prática pedagógica”. Há, pois,
uma dimensão técnica inerente ao trabalho do professor, a qual diz respeito a como ensinar.
dimensão técnica do trabalho docente diz respeito à didática, que consiste na “reflexão
sistemática e busca de alternativas para os problemas da prática pedagógica” (CANDAU,
2004, p.13). Este projeto propõe-se criar uma rede de trabalho pedagógico colaborativo por
meio do compartilhamento de saberes e experiências docentes das redes estadual e
municipal de educação em e de Vacaria. Essa rede será organizada em torno de formações
mensais, de modo virtual enquanto for necessário o distanciamento social em função da
pandemia de COVID-19, coordenadas pelo proponente do projeto, compartilhamento de
ideias e dos projetos desenvolvidos nas escolas. Cada professor participante será orientado
na elaboração de texto sobre suas experiências pedagógicas. Esses serão publicados
primeiramente no site:
http://ladepex.vacaria.ifrs.edu.br/index.php/compartilhando-saberes-e-experiencias-docente
s/?preview=true e, posteriormente em livro, em formato de e-book e impresso. A meta é
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mobilizar os professores para o desenvolvimento de ideias e projetos locais e potencializar
essas experiências com publicações. Outrossim, pensar a educação a partir do contexto
local em diálogo com as teorias dos autores clássicos e renomados da área.
Forma de seleção: Avaliação escrita e entrevista online

Nome do projeto: Vivências, história, cultura e arte dos territórios negros em Vacaria
Coordenador: Douglas Almir Tolfo Rossa
Síntese da Proposta: O projeto - que constitui uma nova fase do que começamos a
desenvolver em 2020 (SigProj N°: 350879.1931.108263.13032020) - busca construir junto a
integrantes da comunidade do município com vivência dos territórios negros de Vacaria
(movimentos políticos e culturais, tais como o MNU e o Clube União da Glória) um espaço
de compartilhamento de vivências, conhecimentos e saberes para a reflexão e valorização
da identidade, cultura, história, política, organização, movimento(s) e territorialidade negras
a partir da atuação, produção, criatividade e experiência da comunidade local. Nesse
processo pretendemos fomentar o resgate e compartilhamento das contribuições históricas
do povo negro em diferentes aspectos para o município de Vacaria e buscar destacar as
manifestações afro-brasileiras que estão sendo desenvolvidas na atualidade, através de
eventos online. Esperamos que as ações previstas possam contribuir para o
reconhecimento, afirmação e fortalecimento do povo negro e das manifestações
afrobrasileiras para o contexto do município.
Forma de seleção: Entrevista


