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PROPOSTA DE EVENTO INTERPIBID – EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 PIBID IFSP CAMPUS SÃO ROQUE 

 PIBID UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 

1. Proponentes 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – Coordenadoria de Extensão – Pibid UPM 

Representantes: 
Prof. Dr. Magda Medhat Pechliye - pechliye@mackenzie.br (coordenadora de área) 

Prof. Dr. Rosana dos Santos Jordão - rosana.jordao@mackenzie.br (colaboradora) 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus São Roque – Subprojeto Pibid-IFSP 
Prof. Dr. Fernando Santiago dos Santos - fernandosrq@gmail.com (coordenador de área) 

Prof. Dr. Marcio Pereira – marciopr56@yahoo.com.br (coordenador de área) 

Prof. Dr. Sandro Eugenio Pereira Gazzinelli – sandrogazzinelli@hotmail.com (colaborador) 

 

2. Identificação do evento  

2.1 Encontro/Seminário 
Título: “I Encontro Interpibid IFSP São Roque e Universidade Presbiteriana Mackenzie” 

 
2.2 Local e data 

13 set. 2014 
UPM – Av. da Consolação, 896 – Consolação, São Paulo - SP (local definitivo a ser definido posteriormente) 

 
2.3 Programação preliminar (a ser definido posteriormente) 

 08h00-09h00 – Credenciamento e recepção 
 09h00-09h30 – Abertura 
 09h30-11h00 – Apresentações (parte 1): seis grupos  
 11h00-11h30 – Café (intervalo) 
 11h30-13h00 – Apresentações (parte 2): seis grupos 
 13h00-14h30 – Almoço 
 14h30-16h00 – Grupos de trabalho 
 16h00-16h30 – Café (intervalo) 
 16h30-17h30 – Encerramento e confraternização 

 

2.4 Áreas de conhecimento abrangidas pelo evento 
Licenciatura em Ciências Biológicas 
Educação (ensino de Ciências e Biologia) 

 
2.5 Linhas de pesquisa e extensão 

O evento relaciona-se à parceria firmada entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
campus São Roque e a Universidade Presbiteriana Mackenzie no âmbito do Pibid.  
No IFSP campus São Roque há um grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do 
CNPq intitulado “Ensino de Ciências e Biologia” (líder: Prof. Dr. Fernando Santiago dos Santos). As duas 
linhas de pesquisa diretamente relacionadas são: 1) Pesquisa qualitativa em educação. Objetivo: 
Verificar a melhoria nos processos de ensino e de aprendizagem de Ciências por meio de investigações 
qualitativas em escolas conveniadas no âmbito do Pibid-Capes; 2) Pesquisa-ação. Objetivo: Pesquisar o 
processo de ensino e aprendizagem de Ciências nas escolas conveniadas do Pibid-Capes (EMEF Barão 
de Piratininga e EMEF Tetsu Chinone) subprojeto São Roque visando à ação educativa para melhorar tal 
processo. 
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3. Caracterização do público-alvo, descrição e objetivos do evento 

3.1 Público-alvo 
Participarão do evento alunos bolsistas, professores supervisores, coordenadores de área e professores 
colaboradores do Pibid das duas instituições proponentes, com um total aproximado de 45 pessoas. 
Por parte do IFSP campus São Roque participarão 21 bolsistas, dois coordenadores de área, três 
professores supervisores e um professor colaborador. Por parte da UPM, participarão 18 pessoas. 

 
3.2 Objetivos e justificativa 

O evento tem como foco principal a troca de experiências entre os participantes do Pibid das duas 
instituições proponentes para haver a promoção de reflexões sobre as possibilidades de articulação 
entre as universidades e as escolas no âmbito da formação docente. Segundo o próprio documento da 
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES), o PIBID tem como objetivos: 
 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
 Contribuir para a valorização do magistério; 
 Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a 
integração entre educação superior e educação básica; 
 Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas 
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados 
no processo de ensino-aprendizagem; 
 Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como coformadores 
dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;  
 Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a 
qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 
Os desafios para o atendimento desses objetivos podem ser enriquecidos a partir da troca de 
experiências diversas de pibidianos, coordenadores e supervisores que atuam em realidades 
diferentes. 
 

3.3 Certificação 
Haverá certificação para os participantes, professores/expositores e organizadores do evento.  

 
3.4 Estrutura e duração 

O evento terá carga horária total de oito horas. 
 

4. Gestão e avaliação do evento 
Toda a organização do evento será realizada pelos professores representantes das instituições 
proponentes (item 1). Os cafés serão no estilo “lanche americano” (participantes trazem alimentos 
para serem compartilhados por todos os participantes, em mesas comunitárias). O almoço será feito 
em local futuramente escolhido, de acordo com a disponibilidade financeira do evento. 
Ao final do evento haverá uma ficha que permitirá a avaliação do evento e o levantamento de 
sugestões para encontros posteriores. 

 

5. Investimento 
O evento não terá ônus para a UPM. 
Para os participantes do IFSP campus São Roque, será necessário pagamento de transporte de São 
Roque para São Paulo (ida e volta) e alimentação (almoço). 

 
 


