
PLANO DE TRABALHO

Coordenador : Paulo Sergio da Costa Neves 

Coordenação adjunta: Suze de Oliveira Piza

Unidade demandante: Pro� -reitoria de Extensa�o e Cultura

Categoria:

x Ensino
x Pesquisa
x Extensa�o

Desenvolvimento Institucional1

Desenvolvimento Cientí�fico e Tecnolo� gico e Estí�mulo a#  Inovaça�o

1. TÍTULO DO PROJETO: 

PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM HELIÓPOLIS/SP:
FORTALECENDO AS BASES DE UM BAIRRO EDUCADOR

2. OBJETO:

O projeto “PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM HELIÓPOLIS/SP: FORTALECENDO
AS BASES DE UM BAIRRO EDUCADOR” e�  uma aça�o conjunta da Universidade Federal do ABC –
UFABC e da Unia�o de Nu� cleos e moradores de Helio� polis e Regia�o – Unas. O objeto do
projeto  e�  a  criaça�o  das  condiço� es  concretas  de  produça�o  de  conhecimento  na
comunidade e  sua  consequente  reproduça�o  continuada  a  longo  prazo.   O  projeto  se
articula  em duas  grandes  linhas  de  atuaça�o:  formaça�o  de  professores,  professoras  e
lideranças em tema� ticas que tratam de demandas concretas da comunidade e criaça�o de
um Observato� rio de produça�o cientí�fica na comunidade que forme os moradores para
produzir e reproduzir conhecimento cientí�fico com a comunidade para a comunidade.

3. APRESENTAÇÃO:

1  Lei  8.958/1994,  art.  1,  § 2o  E<  vedado  o  enquadramento,  no  conceito  de  desenvolvimento
institucional, de:

I - atividades como manutença�o predial ou infraestrutural, conservaça�o, limpeza, vigila=ncia e reparos;
II - serviços  administrativos,  como  copeiragem,  recepça�o,  secretariado,  serviços  na  a� rea  de

informa� tica,  gra� ficos,  reprogra� ficos  e  de  telefonia,  demais  atividades  administrativas  de  rotina,  e
respectivas expanso� es vegetativas, inclusive por meio do aumento no nu� mero total de funciona� rios; e

III - realizaça�o  de  outras  tarefas  que  na�o  estejam  objetivamente  definidas  no  Plano  de
Desenvolvimento Institucional da UFABC.
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As atividades de extensa�o sa�o fundamentais para que as universidades ampliem a
interaça�o com a sociedade civil. Vistas como um dos fundamentos da vida universita� ria
(juntamente com a pesquisa e a doce=ncia), a extensa�o permite que o saber produzido
nas instituiço� es  universita� rias  dialoguem com os  saberes  e  pra� ticas  de atores  socias
engajados em diferentes atividades, propiciando na�o apenas uma formaça�o acade=mica
desses atores como tambe�m uma retroalimentaça�o  da reflexa�o  crí�tica no interior do
mundo universita� rio.  O que e�  fundamental  para a construça�o  de novos saberes e de
novas viso� es sobre a realidade social.

No entanto, sabemos que projetos desta natureza quando construí�dos junto com as
comunidades  onde  sera�o  realizados  sa�o  muito  mais  que  projetos  de  extensa�o
universita� ria.  O  financiamento  pu� blico  de  atividades  polí�tico-sociais  e  suas
reverberaço� es nas aço� es cotidianas e no projeto polí�tico dos movimentos populares e�  a
abertura de um campo polí�tico bastante potente, pois e�  o espaço em que a relaça�o entre
Estado  e  sociedade  (pela  forma  conve=nios  e  parcerias)  e�  ela  mesma  pensada,
questionada e problematizada. A partir dos anos 90 no Brasil houve uma significativa
expansa�o de serviços na�o exclusivos do Estado seja realizados pelo Mercado, seja por
movimentos  populares  e  seus  parceiros,  ou  organizaço� es  na�o-governamentais  esta
nossa histo� ria recente ja�  nos permite conhecer os embates nacionais acerca das polí�ticas
sociais e seus resultados em termos de polí�tica pu� blica e como estes influenciaram nas
formas de atuaça�o local, bem como os conflitos e disputas no interior dos movimento
populares e na sua ‘autonomia’. 

Ha�  muito em jogo nestes projetos, e faz parte do nosso escopo de trabalho, ale�m do
que proporemos aqui de forma concreta e pontual atentar para o fato de que a evoluça�o
da polí�tica nacional nas a� reas em foco, atravessa os significados que assume a polí�tica de
efetivaça�o  de  conve=nios  com  os  movimentos  populares,  os  significados  do  que  e�
cidadania  e  participaça�o  popular  nesse  cena� rio,  e  os  valores,  viso� es  de  mundo  e
interesses relacionados a#  autonomia do movimento social que estabelece a partir dos
conve=nios relaço� es econo= micas com o Estado. Para discutir as contradiço� es e disputas
relativas a essa forma especí�fica de relaça�o entre sociedade civil  e o poder Pu� blico e�
necessa� rio entender o quanto o que fazemos nestes projetos esta�  ligado a algo mais
amplo.  Contextualizado  nacionalmente,  estamos  em  um  contexto  de  disputas  pela
construça�o democra� tica do Brasil dos anos 2000, fato que neste momento de exceça�o
que vivemos no Brasil em 2020, assume um papel fundamental. Esse amplo contexto se
coloca como pano de fundo de nossas aço� es e sua problematizaça�o,  objetivo geral do
projeto.

Essa pequena nota introduto� ria tem muito a ver com o projeto aqui delineado. De
fato, ao se propor aço� es de extensa�o junto a uma organizaça�o na�o governamental como a
UNAS -  União de Nu� cleos,  Associaço� es  dos Moradores de Heliópolis e Região,  com
uma forte imbricaça�o social e uma longa trajeto� ria de aço� es voltadas para a defesa dos
grupos vulnera�veis, ha�  certamente uma dupla via: uma de intervença�o da universidade
na  sociedade  e,  igualmente,  de  uma  aça�o  da  sociedade  sobre  as  pra� ticas  e  modus
operandi das universidades. Na�o se trata, pois, de uma relaça�o em ma�o u� nica, em que o
saber acade=mico se colocaria como superior e os saberes e pra� ticas da sociedade seriam
negligenciados. Ao contra� rio, um saber retroalimenta o outro de forma igualita� ria.

Helio� polis,  “maior favela  de Sa�o  Paulo/SP,  com populaça�o  estimada em cerca de
duzentas mil pessoas e uma a� rea de aproximadamente 1,2 milha�o de metros quadrados,
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pertencente  a#  Companhia  Metropolitana  de  Habitaça�o  (Cohab).  Em  2016,  a  renda
familiar me�dia per capita local era de R$ 479,85, o que correspondia a 54,52% de um
sala� rio  mí�nimo.  A ocupaça�o  do territo� rio  teve  iní�cio  em 1968,  com a  construça�o  do
Hospital Helio� polis e do Posto de Assiste=ncia Me�dica (PAM). Entre 1971-72, a Prefeitura
transfere para a a� rea 153 famí�lias, vindas da favela de Vila Prudente. No entorno de seus
alojamentos proviso� rios, do Hospital e de minas d’a� gua, novos moradores intensificam a
ocupaça�o ao longo dos anos 1970-80” (Sampaio, 1991).

O  processo  de  organizaça�o  dos  moradores  teve  iní�cio  com  uma  Comissa�o  de
Moradores, criada no ano de 1978 para lutar por a�gua, luz e melhores condiço� es de vida.
Em 1987, a comissa�o se transformou na Unia�o de Nu� cleos, Associaço� es e Sociedades dos
Moradores de Helio� polis e Regia�o (UNAS), que se tornou depois principal associaça�o de
moradores  local,  com  projetos  que  atendem  diferentes  a� reas,  tais  como  moradia,
educaça�o e assiste=ncia social. 

Para  no� s  da  UFABC  e�  um  aprendizado  e  um  desafio  trabalhar  junto  com  essa
comunidade,  o  processo de  construça�o  deste  projeto  se  deu de  maneira  colegiada  e
esperamos que possamos subsidiar com conhecimento acade=mico a luta coletiva que e�
realizada neste espaço diariamente.  Nosso intuito e�  incentivar a auto-organizaça�o, os
saberes ja�  existentes e compartilhar com todos os saberes localizados da academia que
so�  te=m sentido quando realizados na comunidade.

Em suma, nesse projeto partimos do pressuposto de que ha�  muito que se aprender
com as comunidades e grupos sociais em suas pra� ticas e discursos,  modos de vida e
viso� es de mundo. Por isso, as atividades aqui propostas na�o foram pensadas de forma
unilateral e sim de forma dialo� gica.  Foi  a partir das demandas de representantes da
UNAS  e  do  bairro  de  Helio� polis  que  as  atividades  aqui  elencadas  foram pensadas  e
negociadas.

Nesse  sentido,  buscar-se-a�  auxiliar  na  formaça�o  de  quadros  que  possam
desencadear processos transformadores da vida social e comunita� ria, reforçando assim
o projeto  de  um  “bairro  educador”,  projeto  partilhado  por  muitos  dos  nossos
interlocutores.

Para isso, 

a) sera�o oferecidas formaço� es continuadas com a realizaça�o de cursos e vive=ncias
que  abordem  temas  como  a  educaça�o  popular  e  filosofia  da  educaça�o,
desigualdades  de  ge=nero  e  raciais,  a  pedagogia  crí�tica  e  transformadora  da
realidade social e educaça�o inclusiva.

E atividades mais direcionadas para a ampliaça�o do capital social da comunidade,
com por exemplo:

b) a criaça�o de um observato� rio da realidade social (que buscara�  formar quadros
capazes de realizar pesquisas sociais abordando tema� ticas caras a#  comunidade,
como por exemplo a crises gerados pelo novo coronaví�rus);

c) a  sistematizaça�o  das  pra� ticas  pedago� gicas  ja�  vigentes  na  UNAS,  atrave�s  de
publicaça�o  de  documentos  produzidos  por  pesquisadores  e  por  membros  do
grupo;
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d) visitas a instituiço� es e espaços fora da comunidade para ampliar a experie=ncia
social do grupo; etc.

e) sistematizaça�o dos registros de memo� rias da comunidade;

f) oficinas de leitura e escrita;

g) realizaça�o de eventos cientí�ficos e culturais;

Nesse sentido, cremos que tal projeto ale�m de mobilizar uma ampla gama de atores
sociais e de a� reas de abrange=ncia, propiciara�  a ampliaça�o do conhecimento que se tem,
tanto nas universidades quanto na sociedade, acerca das dina=micas que estruturam a
vida  social  em  Helio� polis.  Com  isso,  espera-se  que  propostas  de  polí�ticas  pu� blicas
possam emergir dessa sinergia entre universidade e sociedade, o que podera�  ser um
vetor de pressa�o sobre o sistema polí�tico para que esses temas sejam levados em conta
pelo Estado.

4
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo Andre�  - SP · CEP 09210-580

Bloco A · Torre 1 · 1º andar · Fone: (11) 3356.7550/7549
convenios@ufabc.edu.br
versa�o: setembro/2019



4. JUSTIFICATIVA:

A diminuiça�o da desigualdade social tem sido tem sido um dos grandes desafios
polí�ticos  nas  sociedades  democra� ticas  contempora=neas.  O  Brasil  na�o  e�  uma exceça�o,
somos  uma  das  sociedades  mais  desiguais  do  mundo.  Submetidos  a  uma  lo� gica
capitalista neocolonial com estruturas escravistas e patriarcais escancaradas em nossas
pra� ticas cotidianas com toda viole=ncia fí�sica e simbo� lica que isso acarreta. Como uma
longa  literatura  no  a=mbito  das  cie=ncias  humanas  e  sociais  tem  demonstrado,  a
persiste=ncia dessas pra� ticas n paí�s e�  demonstrada em diversas esferas da vida social,
seja no a=mbito das oportunidades de emprego, no acesso a# s escolas e a# s universidades
de  melhor  qualidade,  na  vulnerabilidade  a#  aça�o  policial,  etc.   (IBGE,  2019).  A
Universidade  Federal  do  ABC  reu� ne  entre  suas  pesquisadoras  e  pesquisadores  uma
infinidade de docentes que atuam cotidianamente com pesquisas de ponta enfrentando
diretamente essas questo� es, a saber: as mu� ltiplas determinaço� es da desigualdade social
e  as  formas  para  sua  superaça�o.  Vale  ressaltar  que  apesar  da  multiplicidade  de
referencial  teo� rico de tais pesquisadores/as ja�  se destacar particularmente pesquisas
realizadas a partir  de teorias decoloniais,  estudos de ge=nero,  teorias  do Sul,  estudos
e� tnico-raciais, teorias africanas e afro-brasileiras que oferecem perspectivas novas para
o enfrentamento dos problemas que enfrentamos no Brasil hoje.

Na expectativa de mudar esse quadro persistente, diversas polí�ticas pu� blicas ve=m
sendo implementadas nas u� ltimas de�cadas: aço� es afirmativas nas universidades pu� blicas
e, mais recentemente, nos empregos pu� blicos; introduça�o de temas ligados a#  cultura e a#
histo� ria.  Os  resultados  dessas  polí�ticas  sa�o  desiguais.  Se  por  um  lado,  hoje  as
universidades federais sa�o mais inclusivas, por outro, nesta pandemia muito do que se
tinha conquistado se perdeu rapidamente.

Uma das formas mais efetivas de enfrentar a problema� tica da desigualdade social
e�  a  aça�o  direta  nas  comunidades  e  em  especial,  no  nosso  projeto  com  Helio� polis  a
principal  demanda  apresentada  foi  em  torno  da  formaça�o  docente  e  da  produça�o
cientí�fica da comunidade de forma que as aço� es na�o sejam pontuais mas de criaça�o de
condiço� es para realizaça�o de atividades: formar formadores, formar pesquisadores que
pesquisara�o.  Nosso projeto ao propor uma formaça�o  docente atua em quatro ní�veis:
uma  formaça�o  para  uma  educaça�o  popular,  antirracista,  pela  equidade  de  ge=nero  e
inclusiva  e  ao  propor  criar  um  Observato� rio  cientí�fico  pretende  operacionalizar
pesquisas  qualitativas  e  quantitativas  na  comunidade  para  diversos  fins,  mas
principalmente  de  sistematizaça�o  do  acu� mulo  de  conhecimento  ja�  produzido  e
construça�o de memo� ria, ale�m do objetivo principal da atividade cientí�fica que e�  intervir
na realidade e contribuir na resoluça�o de problemas. 

Desse modo, sendo este um projeto de formaça�o-pesquisa-aça�o, espera-se que os
professores/as,  alunos(as)/pesquisadores(as),  lideranças,  membros  da  comunidade
tenham um papel fundamental em dois sentidos complementares:

a) enquanto investigadores(as) realizando trabalho de campo, buscando conhecer
melhor a realidade na qual esta�o inseridos enquanto se formam e estudam;
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b) enquanto  agentes  de  transformaça�o  da  realidade  a  partir  do  pro� prio
conhecimento produzido,  pois  na  medida em que se tornam produtores(as)  e
objetos de conhecimento, eles (as) esta�o em melhores condiço� es para implantar
medidas que visem a transformaça�o do ambiente em que atuam.

Como defende Paulo  Freire  e�  quando  os  atores  sociais  se  sentem parte  ativa  do
processo de produça�o do conhecimento sobre sua realidade que o conhecimento passa a
ser percebido como elemento de transformaça�o social.

De forma pontual, podemos indicar que nosso projeto se justifica ale�m dos aspectos
ja�  levantados anteriormente, pela:

 Necessidade de formar formadores e neste sentido os conhecimentos produzidos
na UFABC sa�o de grande valia;

 Necessidade  de  registro  de  acu� mulos  de  conhecimento  ja�  produzidos  na
comunidade;

 Necessidade de interaça�o entre universidade – comunidade para o fortalecimento
de ambas em um dos momentos mais controversos da histo� ria do paí�s em que as
desigualdades sociais se acirraram de forma assustadora;

 Necessidade  de  formar  pesquisadores/as  (membros  da  comunidade  de
Helio� polis e nossos estudantes universita� rios) com base na realidade, na pra� tica
cotidiana e com compete=ncia histo� rica e cientí�fica de intervença�o nas mesmas;

 Necessidade de aproximar os jovens de Helio� polis da Ufabc e oferecer subsí�dios
diversos de formaça�o cientí�fica para sua atuaça�o na realidade;

 Necessidade de construça�o coletiva de produça�o e reproduça�o de conhecimento
cientí�fico.

5. OBJETIVOS:

Objetivos gerais:

Criar as condiço� es concretas para a produção e reprodução de conhecimento na
comunidade  de  Helio� polis  em  diversas  a� reas:  educaça�o  popular,  estudos  de
ge=nero,  educaça�o  antirracista,  educaça�o  inclusiva,  produça�o  de  memo� ria,
pra� ticas educativas e de maneira ampla problematizar e explicitar as relaço� es
entre movimentos populares e Estado na efetivaça�o de polí�ticas pu� blicas. Por
outro lado, dar sentido ao conhecimento produzido na Universidade.

Objetivos especí�ficos:

1. Oferecer quatro cursos de Formaça�o continuada para professoras, professores e
lideranças comunita� rias nas demandas apresentadas pela comunidade;

2. Criar  um  Observato� rio  cientí�fico  e  capacitar  membros  da  comunidade  para
pesquisa social;
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3. Sistematizar as metodologias educativas ja�  praticadas pela comunidade, publica� -
las e divulga� -las em larga escala;

4. Criar espaços virtuais e fí�sicos de memo� rias da comunidade;
5. Realizar o VII Semina� rio de Educaça�o – Unas

6. METODOLOGIA:

O  projeto  sera�  implantado  na  metodologia  que  ora  denominamos  de  formação
participante e envolve em todas as aço� es que sera�o realizadas no projeto quatro etapas:
diagno� stico, planejamento coletivo, realizaça�o de atividades e avaliaça�o do processo.  As
aço� es  sera�o  realizadas  por  equipes  de  coordenadoras/es  formadas por  membros  da
comunidade de Helio� polis,  docentes e estudantes da UFABC e parceiras/os de outras
instituiço� es  de  acordo  com  a  necessidade  da  aça�o.  A  gesta�o  do  projeto  sera�
horizontalizada. Em suma, as atividades sa�o realizadas com metodologia participativa
em  que  a  comunidade  tera�  um  papel  relevante  na  definiça�o  do  que  e  de  como  as
atividades sera�o desenvolvidas. 

Sera�o formadas equipes distintas para as duas linhas de atuaça�o do projeto: Formação e
professoras e professores e Observatório e nas aço� es de cada linha pequenas equipes que
sera�o responsa�veis pela conduça�o das atividades. Em pelo menos tre=s momentos sera�o
realizadas reunio� es coletivas com todas e todos os envolvidos.

Desse modo, as atividades de formaça�o continuada como cursos,  vive=ncias e oficinas,
sera�o realizados preferencialmente atrave�s de discusso� es tema� ticas, propiciando assim
que os alunos possam na�o apenas obter novos conhecimentos como tambe�m associar
estes a# s  suas experie=ncias sociais.  Do mesmo modo,  dar-se-a�  prefere=ncia por formas
avaliativas em que a pra� tica dos discentes tenha uma importa=ncia ta�o grande quanto os
conhecimentos  formais  transmitidos.  Sem  ignorar  o  papel  fundamental  que  tem  a
inserça�o de novos referenciais teo� ricos na vida dos sujeitos e sua pote=ncia de ampliaça�o
e aprofundamento na visa�o de mundo e capacidade de intervença�o.

Essa  sera� ,  igualmente,  a  e=nfase  a  ser  dada  nas  atividades  de  pesquisa  previstas  na
constituiça�o  do  Observatório e  na  elaboraça�o  de  produtos  esctiso  ou  audio-visuais.
Sendo o objetivo maior o de dotar a comunidade de autonomia para produzir dados
empí�ricos que possam alimentar sua pra� tica social, buscaremos criar uma dina=mica de
formaça�o pela pra� tica todo ao longo das atividades propostas.  Ou seja,  a e=nfase sera�
mais no aprendizado pra� tico que na formaça�o acade=mica.

O  registro  em  imagens  acompanhara�  todas  as  aço� es  com  o  intuito  de  compor  o
reposito� rio, memo� ria da comunidade, mas facilitar os processos de avaliaça�o das aço� es.

7. METAS, ETAPAS, ATIVIDADES:
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7.1- Metas:

Cumprimento  dos  objetivos  especí�ficos  do  projeto  nas  seguintes  linhas  de
atuaça�o:

I – Formaça�o de formadoras/es

II – Observato� rio de realidade social

7.2- Etapas:

1. – Preparaça�o e reunio� es de equipe para organizaça�o das atividades (perí�odo
de quarentena da Covid19)

2. –  Realizaça�o  de  atividades  de  formaça�o  na  modalidade  de  educaça�o  na�o-
presencial (perí�odo de quarentena da Covid19)

3. – Efetivaça�o das atividades do projeto.

4. – Avaliaça�o e produça�o de relato� rios

7.3– Atividades

7.3.1 - Formação de professoras, professores e lideranças:

7.3.1.1  - Formaça�o de professores e professoras em educaça�o popular: filosofia
da pra� xis – (carga hora� ria 120 horas)

7.3.1.2  - Formaça�o participante para enfrentamento a# s desigualdades de ge=nero
em Helio� polis (60 horas)

7.3.1.3 Construindo  uma  comunidade  antirracista:  formaça�o  em  Estudos
africanos e afro-brasileiros (60 horas)

7.3.1.4 To� picos para uma educaça�o inclusiva (60 horas)

7.3.1.5 Vive=ncias e saí�das pedago� gicas: fora da comunidade

7.3.2 - Criação do Observatório de produção científica na comunidade:

7.3.2.1 Curso de formaça�o em metodologias qualitativas (30 h -3 meses)

7.3.2.2 Curso de formaça�o em metodologias quantitativas (3 meses)

7.3.2.3 Formaça�o: pesquisando com imagens (ví�deo, fotografia) (3 meses)

7.3.2.4 Organizaça�o do Observato� rio (9 meses)

7.3.2.5 Workshops formativos sobre escrita acade=mica (2 meses)

7.3.2.6 Registro,  sistematizaça�o  e  publicaça�o  das  metodologias  de  pra� ticas
educativas da comunidade [parceria com equipe Pibid-Capes] 

7.3.2.7 Criaça�o de Museu virtual de Helio� polis
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7.3.2.8 Realizaça�o de VII Semina� rio de Educaça�o

8. INDICADORES:

8.1. Objetivos e indicadores de avaliação (qualitativo e quantitativos)

8.1.1.  Oferecer quatro cursos de Formaça�o continuada para professoras, professores e
lideranças comunita� rias nas demandas apresentadas pela comunidade, a saber: 

a) Nu� meros de participantes nas atividades:

b) Cursos presenciais: 200

c) Pu� blico em geral: 1000

*disponibilizaça�o dos cursos na forma digital

8.1.2. Criar um Observato� rio cientí�fico e capacitar membros da comunidade para 
pesquisa qualitativa e quantitativa;

a) Nu� meros de participantes nas atividades:

b) Cursos: 40

c) Observato� rio: 40

Pu� blico em geral: 1.000

*disponibilizaça�o dos cursos na forma digital

8.1.3. Sistematizar as metodologias educativas ja�  praticadas pela comunidade, publica� -
las e divulga� -las em larga escala;

a) Nu� meros de participantes nas atividades: 40

b) Comunidade Helio� polis: 20

c) Comunidade Ufabc: 20

8.1.4. Realizar o VII Semina� rio de Educaça�o – Unas

Nu� mero de participantes: 1000 pessoas.
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9. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O projeto tem duraça�o de 15 meses com iní�cio apo� s a publicaça�o do instrumento de parceria no Dia� rio Oficial da Unia�o (D.O.U.). Previsa�o de
iní�cio setembro de 2020.

METAS ETAPAS ATIVIDADES
MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I

1-4 1.1

1-4 1.2

1-4 1.3

1-4 1.4

1-4 1.5

                Apresentação de relatório parcial

1-4 2.1

1-4 2.2

II

1-4 2.3

2.4

2.5

2.6

1-4 2.7

1-4 2.8

Apresentação de relatório final
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10. ACOMPANHAMENTO:

A  metodologia  de  formaça�o  participante  exige  acompanhamento  continuado,  apenas
como forma de pontuar objetivamente os resultados conquistados com o projeto sera�o
produzidos os seguintes instrumentos de avaliaça�o e autoavaliaça�o do projeto:

1. Um relato� rio parcial geral produzido pelos coordenadores do projeto – entrega
prevista para o 8º me=s do projeto (produça�o entre o 5º e 6º me=s do projeto)

2. Um relato� rio final geral produzido pelos coordenadores do projeto – elaboraça�o
nos u� ltimos dois meses do projeto e entrega prevista no prazo regimental.

Cada  coordenador  de  curso  de  formaça�o  deve  realizar  avaliaça�o  continuada  com os
participantes  e  entregar  instrumentos  que  considerarem  adequados  para  ilustrar  o
trabalho realizado.

A equipe que atuara�  na construça�o do Observatório deve realizar avaliaça�o continuada e
entregar instrumentos que considerarem adequados para ilustrar o trabalho realizado.

Devera�o ser registrados em ví�deos e imagens as va� rias etapas, atividades e vive=ncias do
projeto e sera�o criadas formas de publicizaça�o destes materiais.

11. RESULTADOS ESPERADOS:

 Formaça�o das lideranças e professores/as da comunidade nas tema� ticas
propostas;

 Construça�o  do  Observato� rio  de  realidade  social  e  das  bases  para  sua
continuidade;

 Publicaço� es  com  os  resultados  do  projeto  de  autoria  de  membros  da
comunidade;

 Criaça�o de Museu virtual de Helio� polis;

 Realizaça�o do VII Semina� rio de Educaça�o

De forma abrangente esperamos que as aço� es realizadas fortaleçam a comunidade do
ponto  de  vista  teo� rico-pra� tico  para  o  enfrentamento  da  desigualdade  social  no  seu
cotidiano.
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12. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marque todos os resultados passíveis de obtenção de propriedade intelectual que 
se tem a expectativa ou possibilidade de se obter com o projeto2:

x Relato� rios, documentos, artigos cientí�ficos, dissertaço� es ou teses;

x Produtos e/ou me� todos tecnolo� gicos;

Programas de Computador, aplicativos, algoritmos, sistemas, plataformas digitais;

Conhecimentos te�cnicos passí�veis de utilizaça�o industrial (know how);

Cultivares;

Topografia de Circuitos Integrados;

x Obras artí�sticas;

Outros (descreva):

O projeto na�o envolve a possibilidade a obtença�o de nenhum resultado passí�vel de
obtença�o de propriedade intelectual.

2 Consultar site da InovaUFABC: http://inova.ufabc.edu.br/propriedade-intelectual
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13. EQUIPE DO PROJETO

DADOS DO COORDENADOR:

Nome completo:
CPF:
Setor:

Paulo Sergio da Costa Neves

Centro de Engenharia, Modelagem e Cie=ncias Sociais Aplicadas da UFABC.
Endereço do Coordenador na UFABC: Campus Sa�o Bernardo do Campo/Bloco Delta/Andar/Sala
Telefone Fixo: (NN) NNNN-NNN Telefone Celular: 
E-mail: paulo.neves@ufabc.edu.br

EQUIPE TÉCNICA*

Nome CPF SIAPE
Vínculo

Empregatício
e Instituição

Função no Projeto
Carga

Horária
Total

Duração da
Participação

(meses)

Valor Total
(quando
envolver

pagamento)
Paulo Sergio Costa Neves Docente / UFABC** Coordenador Geral 360 15 14.400,00

Suze de Oliveira Piza Docente / UFABC Coordenador adjunto 360 15 14.400,00

Claudia Regina Vieira Docente / UFABC Coordenaça� o curso 216 9 7.200,00
Bruna Mendes Vasconcelos Docente / UFABC Coordenaça� o curso 216 9 7.200,00

Regimeire Oliveira Maciel Docente / UFABC Coordenaça� o curso 216 9 7.200,00
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Roberta Guimara� es Peres 31130944883 2419487 Docente/UFABC Coordenaça� o curso 216 9 7.200,00

A definir --- --- Discente da UFABC Estagia� rio 960 12 14.400,00

A definir ... ... 03 - Discentes da
UFABC

Bolsistas de IC 720 09 18.765,00

A definir 01 Docente
interno 

01 Professor curso de formaça� o 216 09 7.200,00

A definir 01 Docente
interno

01 Professor curso de
formação

216 09 7.200,00

A definir 01 Docente
externo

01 Professor curso de
formação

216 09 7.200,00

A definir 01 Docente
interno

Professor/Observatório 216 06 7.200,00

A definir Docente
externo

Professor curso de
formação

360 12 14.400,00

A definir 3
profissionais

externos

Atuação na coordenação
adjunta do projeto

360 12 43.200,00

*** A declaraça� o de teto remunerato� rio deve ser providenciada no caso dos servidores te�cnico-administrativos
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14. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O  valor  total  para  realizaça�o  do  projeto  e�  de  R$  300.000,00  com  aplicaça�o  prevista
conforme discriminado abaixo. 

ITENS DE DESPESA VALOR (R$)
PESSOA FÍSICA

Contratado – CLT .......
Profissional Auto= nomo

*audiovisual – formaça�o
69.700,00

Estagia� rio
[estudante da UFABC]

14.400,00

Bolsa de Pesquisa 6.255,00
Bolsa de Pesquisa 6.255,00
Bolsa de Pesquisa 6.255,00
Bolsa de Ensino ......

Bolsas de Extensa�o inovadora para docentes da UFABC e
externos

*realizaça�o das Formaço� es e construça�o do Observato� rio 79.200,00

MATERIAL DE CONSUMO
Material de Consumo Nacional 24.000,00

MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
Equipamento Nacional .....

Livros  .....
SOFTWARE

Software ou Licença de Software  .....
PASSAGENS

Passagens Ae�reas Nacionais .....
Passagens Ae�reas Internacionais .....

Passagens Terrestres ....
Contrataça�o de o= nibus para transportes
*visitas pedago� gicas e traslado equipe

......

DIÁRIAS
Dia� rias Nacionais (R$320,00 - CNPq) ......

Dia� rias Internacionais .......
PESSOA JURÍDICA

Taxa de Inscriça�o para participaça�o em eventos .....
Contrataça�od e Transporte 30.935,00
        Serviços Gra� ficos 
(diagramaça�o, publicaço� es)

10.000,00

Serviços de Apoio a#  Realizaça�o de Eventos (semina� rio de
educaça�o e outros eventos)

15.000,00

Contrataça�o de profissionais de tecnologia da informaça�o 8.000,00
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(reposito� rio, museu virtual)
IMPORTAÇÃO

Material de Consumo Importado ......
Equipamento Importado ......

Despesas Acesso� rias de Importaça�o .....
CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO

Custo Operacional FUNDEP (quando aplicado) ate�  10% do
VT

30.000,00

TAXA DE RESSARCIMENTO INSTITUCIONAL (TRI)
UFABC (ate�  18%) do VT ......

VALOR TOTAL (VT)

Detalhamento das bolsas de Extensão Inovadora [tabela CNPQ 1200,00]:

Linha 1 – Formando formadores:

01 bolsa de 12 meses [01 docente da UFABC ]

05 bolsas de 06 meses [05 docentes da UFABC]

Linha 2 – Observato� rio

02 bolsas de 12 meses [02 docentes da UFABC]

DADOS DO PARCEIRO:

Raza�o Social:

CNPJ:
Nome do Contato:
Telefone:
E-mail:
Endereço do Contato:

UNAS - Unia�o de Nu� cleos, Associaço� es dos Moradores de 
Helio� polis e Regia�o
38.883.732/0001-40

cleide@unas.org.br

A parceria com a UNAS (Unia�o de Nu� cleos, Associaço� es de Moradores de Helio� polis e
Regia�o)  se  justifica  pelo  fato  de que essa associaça�o  sera�  responsa�vel  pela seleça�o  dos
alunos  dos  cursos  oferecidos,  ale�m  de  participar  da  elaboraça�o  de  va� rios  produtos
esperados  do  projeto  (filmes,  fotos,  cadernos  de  experie=ncias  pedago� gicas,  etc.).  Ale�m
disso,  o  pro� prio  projeto  surgiu  a  partir  de  demandas  da  comunidade  que  foram
intermdiadas pela equipe da UNAS, a qual participou ativamente da elaboraça�o do texto
final do projeto.

15. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
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A Fundaça�o de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP – realizara�  o apoio administrativo
e financeiro ao projeto, conforme detalhamento descrito no instrumento de parceria.

16. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestaça�o de contas pela fundaça�o gestora se dara�  conforme determinado pelo Decreto
7.423/10 em seus artigos 11º e 12º. 

A prestaça�o de contas/relato� rio de execuça�o final sera�  apresentada pelo Coordenador do
Projeto, nos termos da Resoluça�o da CPCo n° 01/2014.

17. CONCLUSÃO

No  momento  em  que  estamos  atravessando  uma  pandemia  com  mais  70000
mortos  em  nosso  paí�s  e  ha�  mais  de  100  dias  em  quarentena  com  escolas  e
universidades fechadas a possibilidade de desenvolver aço� es sociais se torna ainda
mais  urgente.  A  educaça�o  po� s-pandemia  tera�  que  ser  inventada  e  aço� es  dessa
natureza nos ensinara�o como viver nos pro� ximos anos. A Universidade pu� blica tem
um papel social fundamental e ha�  pouco tempo e�  inclusiva, a consolidaça�o de um
projeto  nacional  de  educaça�o  pu� blica  na  contrama�o  de  tudo  que  esta�  sendo
construí�do e destruí�do e�  de suma importa=ncia. O projeto ora apresentado e�  uma
experie=ncia  educacional  que  certamente  contribuira�  para  que  todos  encontrem
formas distintas de agir no mundo daqui por diante.

18. APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO

Este projeto foi aprovado na CPCo em ____/____/_____ 

19. DECLARAÇÕES COORDENADOR DO PROJETO

Rubrica:_________ Coordenador do Projeto: Declaro cie=ncia e observa=ncia quanto ao 
disposto no art. 7°, §7º da Resoluça�o ConsUni n° 73/2011:  E<  vedada a participaça�o de
familiares do coordenador nos projetos, tais como: co= njuge, companheiro ou parentes em
linha reta ou colateral, ate�  o terceiro grau, salvo ocorra processo seletivo que garanta a
isonomia  entre  os  concorrentes  e  as  situaço� es  previstas  na  legislaça�o  que  vetem  o
nepotismo no a=mbito da Administraça�o Pu� blica Federal.

Rubrica__________  Coordenador  adjunto  do  Projeto:  Declaro  cie=ncia  e  observa=ncia
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quanto ao 
disposto no art. 7° da Resoluça�o ConsUni n° 73/2011:  Os projetos devem ser realizados
por, no mí�nimo, dois terços de pessoas vinculadas a#  UFABC, incluindo docentes, te�cnicos
administrativos,  alunos  regulares,  pesquisadores  de  po� s  doutorado  e  bolsistas  com
ví�nculo formal a programas de pesquisa da UFABC.

Rubrica_________ Coordenador do Projeto: Declaro que a metodologia aplicada no 
desenvolvimento  do  Projeto  atende  as  recomendaço� es  e� ticas  disciplinadas  pelas
Comisso� es Assessoras do ConsEPE, relacionadas no seguinte  link:

http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos 

Santo Andre� , 21 de Julho de 2020.

______________________________________________
Paulo Sergio da Costa Neves
Coordenador(a) do Projeto

______________________________________________
Suze de Oliveira Piza

Coordenador adjunto(a) do Projeto
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Anexo  – Programa dos cursos 

Programas dos cursos de formaça�o:

1. Formação  de  professores  e  professoras  em  educação  popular:  filosofia  da
práxis na comunidade

Carga hora� ria: 120 horas – 12 meses
Coordenaça�o: Suze Piza
Su� mula Curricular:
É professora de Filosofia na UFABC nos cursos de Filosofia e Bacharelado em Ciências Humanas. No Programa de Pós-
Graduação em Filosofia atua na linha de pesquisa de Ética e Filosofia Política. No Programa de Pós-Graudação em Economia
política  mundial  atua  na  linha  de  Conhecimento,  produção  e  trabalho.  Foi  pesquisadora  de  pós-doutorado  e  professora
colaboradora no Departamento de Filosofia (IFCH) UNICAMP entre 2015-2017. É doutora em Filosofia pela UNICAMP.
Tem  diversos  artigos  e  livros  publicados  na  área  de  Filosofia.  Atua  principalmente  nos  seguintes  temas:  produção  de
pensamento filosófico, pensamento ético-político moderno e contemporâneo, filosofia na América Latina e africana, interfaces
entre Filosofia e Psicanálise, interfaces entre a Filosofia e a Educação. Atualmente, é coordenadora institucional do Pibid-
Capes  na  UFABC  e  presidente  do  Comitê  Gestor  Institucional  de  Formação  Inicial  e  Continuada  de  Profissionais  do
Magistério da Educação Básica (COMFOR-UFABC).

Equipe de professoras e professores: a definir.

Conteu� do programa� tico:o Educaça�o  e  humanizaça�o  –  processos  de  construça�o  de  gente.  Educaça�o  como
desenvolvimento da compete=ncia humana histo� rica.o Pensar e intervir  no mundo a partir  de mu� ltiplas determinaço� es:  teoria,  método,
educação e práxis. Do senso comum a#  conscie=ncia filoso� fica.o Classe  e trabalho:  A  formaça�o  do  mundo  contempora=neo.  Entender  melhor  as
classes e estruturas sociais no Brasil e no mundo, procurando refletir sobre a origem das
desigualdades.o Capitalismo,  colonialismo  e  patriarcado:  interseccionalidade  como  recurso  de
produça�o de conhecimento. Classe, raça e ge=nero: formas de opressa�o entrecruzadas e luta
polí�ticao Movimentos  sociais,  resiste=ncia  e  formaça�o  humana.  A  origem  e  papel  dos
movimentos  sociais,  caracterí�sticas  e  atuaça�o,  especialmente  na  atual  conjuntura.
Ensinando a transgredir.
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o Educaça�o  Popular:  Formas  de  educaça�o  que  extrapolam  os  muros  da  escola  e
me�todos  convencionais  de  ensino,  a  perspectiva  da  educaça�o  a  partir  das  vive=ncias  e
saberes do povo, ale�m da democratizaça�o do ensino.o Histo� ria pu� blica e escrita autobiogra� fica, histo� ria oral, pra� ticas coletivas de escrita.o Filosofia e pedagogia de Paulo Freire:  principais conceitos, teses, fundamentos e sua
proposta pedago� gica a partir da apresentaça�o da sí�ntese de suas principais obras.o Outros referenciais da pedagogia histo� rico-crí�tica que da�o sustentaça�o a#  filosofia da
pra� xis e a educaça�o popular;o Como  construir  uma  educaça�o  popular  transformadora?  Experie=ncias  de
metodologias de educaça�o alternativa e inclusiva que esta�o dando certo,  no Brasil  e no
mundo.o O  conceito  de  bairro  educador. Como  o  conceito  de  Bairro  Educador  pode
transcender a educaça�o propriamente dita e pode ser um modelo transformaça�o social?o Funça�o social da escola: O papel da infa=ncia na construça�o de uma sociedade mais
justa. A banalizaça�o da educaça�o infantil e a pote=ncia da educaça�o infantil nas lutas sociais.
A formaça�o social da mente na psicologia so� cio-histo� rica.o Funça�o social da escola: Desafios do ensino fundamental e me�dio. Refletir sobre os
desafios dos ensinos fundamental e me�dio, o sucateamento do ensino, marginalizaça�o das
alunas e alunos,  desvalorizaça�o  dos profissionais  e o descaso na relaça�o  entre escola e
comunidade.  Educaça�o  e  polí�tica:  doutrinaça�o,  neutralidade,  produça�o  de conhecimento
social.o Funça�o social da escola: Acesso a# s universidades, o difí�cil acesso ao ensino superior
por estudantes da periferia, monopo� lio e ma�  qualidade de ensino em parte da rede privada,
desafios e alternativas para o ensino superior.  Enfrentar o modelo neoliberal  da escola
empresa.

Referências  bibliográficas:  (colocar  em  ordem  alfabética  e  complementar
fontes)

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia,

________. Pedagogia do oprimido, 

________. Professora sim, tia na�o,

________. Educaça�o na cidade, 

LACEY,  H.  O  lugar  da  cie=ncia  no  mundo  dos  valores  e  da  experie=ncia  humana.
Sciencia & Studia, v.7, n.4, 2009.

PANIAGO, C. A Cie=ncia e a Crise Estrutural do Capital: que sociedade desejamos?. In:
Alexandrina  Luz  Conceiça�o;  Fabrí�cia  de  Oliveira  Santos.  (Org.).  A  Natureza
Imperialista do Capital e a Fala� cia do Fim da Crise. 1. ed. Aracaju: Editora UFS, 2015,
v. , p. 401-430.

20
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo Andre�  - SP · CEP 09210-580

Bloco A · Torre 1 · 1º andar · Fone: (11) 3356.7550/7549
convenios@ufabc.edu.br
versa�o: setembro/2019



FRAGA,  Lais  S.  Tecnologia  e  democracia:  da  tecnologia  social  a#  construça�o  de
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Su� mula Curricular:
Atualmente é Professora da Universidade Federal do ABC (Ufabc). Doutora e Mestra em Política Científica e Tecnológica
pela  Universidade  Estadual  de  Campinas  (Unicamp).  Possui  também Mestrado  em Gênero  e  Política  de  Igualdade  pela
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Engenharia Popular Oswaldo Sevá (REPOS). Tem experiência na área de Ciência, Tecnologia e Sociedade, com ênfase em
Ciência  e  Tecnologia  e  Gênero,  atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  relações  de  gênero,  ciência,  tecnologia  e
sociedade, tecnologia social, engenharia engajada e autogestão

Equipe de professoras e professores: a definir.

Resumo

O objetivo deste projeto e�  realizar uma formaça�o em ge=nero, com duraça�o de 09 meses,
junto a# s lideranças da Unas, utilizando metodologias participativas, e combinando estudos
com  a  construça�o  e  execuça�o  coletiva  de  aço� es  de  enfrentamento  a# s  desigualdades  de
ge=nero em Helio� polis. O objetivo, portanto, na�o e�  realizar um curso teo� rico, mas sim atrave�s
da formaça�o gerar intervenço� es no territo� rio que incidam sobre as relaço� es de ge=nero e, em
especial,  sobre  a  vida das  mulheres.  Em termos de  conteu� do,  a  formaça�o  apresenta  os
principais temas da teoria feminista atual. Inicia-se com a histo� ria do movimento feminista
e da luta das mulheres na Ame�rica Latina,  e os conceitos fundamentais do pensamento
feminista,  tais  como  ge=nero,  sexo,  patriarcado,  interseccionalidade,  e  as  interpelaço� es
vindas  das  teorias  sobre  a  sexualidade e a  decolonialidade.  Nos aprofundamos,  em um
segundo momento, no tema do trabalho sob a o� tica de ge=nero, e os conceitos de trabalho
produtivo e reprodutivo, trabalho dome�stico, cuidado, autonomia econo= mica das mulheres
sa�o explorados. Esses dois grandes mo� dulos de estudos sa�o intersectados pelos temas da
raça,  corpo,  viole=ncia  e  territo� rio.  Respaldada pela  Educaça�o  Popular,  a  metodologia  da
formaça�o contara�  com a combinaça�o de aulas teo� ricas e oficinas de construça�o coletiva de
saberes, e esta�  dividida em tre=s momentos: 1) Realizaça�o de um diagno� stico de ge=nero com
as  pessoas  em  formaça�o,  assim  atrave�s  de  oficinas  tema� ticas  buscaremos  construir
compreenso� es  compartilhadas  sobre  como  os  elementos  trazidos  pelas  teorias  se
materializam na realidade concreta dessas pessoas e seus territo� rios. 2) Elaboraça�o de um
planejamento participativo e cronograma de aço� es para enfrentamento a# s desigualdades de
ge=nero, baseado nas ana� lises elaboradas na etapa de diagno� stico. 3) Execuça�o de aço� es e
oficinas elencadas na segunda etapa, de planejamento. Espera-se assim, como resultado,
formar pessoas com visa�o crí�tica e aprofundada sobre as relaço� es de ge=nero e, ao mesmo
tempo, promover aço� es que incidam sobre as desigualdades de ge=nero no seu territo� rio.

Fundamentação teórica

Uma  histo� ria  da  luta  das  mulheres  e  feministas  e� ,  usualmente,  recontada  a  partir  dos
marcos de mobilizaço� es sociais histo� ricas que garantiram a# s mulheres, no ocidente, acesso
a#  direitos civis perante os Estados modernos. As etapas dessa luta sa�o descritas como as
‘grandes ondas’, e remontam conquistas significativas como direito ao voto, a#  educaça�o, a
propriedade,  a  direitos  trabalhistas,  a  consolidaça�o  de  polí�ticas  de  enfrentamento  a
viole=ncia  de ge=nero,  a#  direitos  sexuais  e  reprodutivos,  entre  outros  (MATOS,  2010).  No
entanto, ao menos no contexto latino americano, segundo leituras do pensamento feminista
decolonial (CURIEL, 2007; LUGONES, 2019), e�  necessa� rio pensar que uma histo� ria da luta
das  mulheres  deve  situar  tambe�m  as  formas  como  as  mulheres  negras  e  indí�genas
escravizadas resistiram a#  colonizaça�o se organizando em suas aldeias e quilombos, assim
como as resiste=ncias traçadas pelas mulheres nas periferias dos grandes centros urbanos
em busca de sobrevive=ncia, e a luta das mulheres do campo contra a imposiça�o das forças
capitalistas sobre seus territo� rios.
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Independente do territo� rio que se habite, e�  evidente que formas de opressa�o simulta=neas
sa�o responsa�veis por uma se�rie de desigualdades, e o feminismo interseccional alega que e�
necessa� rio  olhar  ale�m  as  desigualdades  entre  homens  e  mulheres  estabelecidas  pelo
sistema patriarcal, para compreender o todo das opresso� es que se materializam no meio
urbano e rural (AKOTIRENE, 2018; GONZALES, 2019; DAVIS, 2016). Embora a existe=ncia de
categorias nos ajude a compreender com as diferentes opresso� es se estabelecem – como
ge=nero, classe e raça – e�  impossí�vel separa� -las na realidade.

A formaça�o da classe trabalhadora esta�  intrinsecamente relacionada a intersecça�o de tais
categorias. Federeci (2017) argumenta que a perseguiça�o a# s bruxas e a colonizaça�o das
Ame�ricas foram componentes centrais na estruturaça�o da ordem capitalista moderna:

(...)  o  capitalismo criou formas de  escravida�o  mais  brutais  e  mais
traiçoeiras, na medida em que implantou no corpo do proletariado
diviso� es  profundas  que  servem  para  intensificar  e  para  ocultar  a
exploraça�o.  E<  em  grande  medida  por  causa  dessas  imposiço� es  -
especialmente a divisa�o entre homens e mulheres - que a acumulaça�o
capitalista continua devastando a vida em todos os cantos do planeta.
(FEDERICI, 2017, p.119)

Assim, se constitui no mundo moderno uma divisa�o sexual do trabalho na qual ha�  uma
distinça�o  entre  o  que seria  o  trabalho de  homens  e  o  de  mulheres,  conferindo a  estes
valores sociais e econo= micos diferentes e hierarquizados (HIRATA; KERGOAT, 2003). Para
Hirata e Kergoat (2007),  a divisa�o sexual do trabalho esta�  no cerne da organizaça�o das
relaço� es  sociais  entre  os  sexos  e  nas  hierarquizaço� es  constituí�das,  e  se  sustenta  pela
legitimaça�o  social  que  naturaliza  esses  pape� is  com base  em argumentos  biolo� gicos.  As
implicaço� es dessa naturalizaça�o sa�o que uma enorme carga de trabalho e�  realizada pelas
mulheres ,  especialmente por aquelas que tem seus corpos racializados pelo hegemonia
branca, gratuitamente e de modo invisí�vel, na�o reconhecido. E sa�o elas as mais fortemente
impactadas pela ause=ncia de serviços pu� blicos, de transporte, de escolas, de saneamento, e
por  contextos  de  crise  econo= mica  como  o  que  vivemos  atualmente  (CARRASCO,  2003;
HELENE, 2020).

Uma das conseque=ncias disso e�  que as mulheres, especialmente aquelas que habitam os
bairros de periferia das cidades e que, portanto, esta�o mais distantes de acessos a#  esses
serviços,  tem pouca disponibilidade de tempo para se dedicar a#  atividades que possam
garantir sua autonomia econo= mica, ale�m de lhes impor maior estresse emocional e fí�sico.

Ab  esse  cena� rio  se  soma  as  desigualdades  raciais  que  fazem  parte  da  conformaça�o  da
sociedade brasileira, que herda de seu passado escravocrata as marcas de uma sociedade
que  faz  com  que  a  populaça�o  negra  no  paí�s  enfrente  ate�  os  dias  de  hoje  dificuldades
maiores para ter acesso a#  direitos ba� sicos (CARNEIRO, 2019). Sa�o maioria nos territo� rios
segregados e marginalizados do meio urbano, e as mulheres negras ao acumular as funço� es
do cuidar sa�o ainda mais impactadas por esse cena� rio.

Os desafios que emergem a partir do cena� rio da Pandemia mundial gerada pela Covid-19 se
somam aos elementos que impo� em a# s mulheres vivendo nos bairros de periferia do paí�s
um contexto ainda maior de exploraça�o e vulnerabilidades. Segundo as pesquisas recentes
sobre os impactos do Covid-19 “as mulheres, sobretudo aquelas racializadas, pobres, em
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situaça�o de alojamento preca� rio e/ou fora da norma cisheterossexual, esta�o pagando os
custos mais altos da crise atual.” (HELENE, 2020). Abundam as reportagens demonstrando
um aumento da viole=ncia contra as mulheres no contexto de isolamento social3, sua maior
vulnerabilidade diante da crise econo= mica e do aumento do desemprego4, as dificuldades
maiores impostas a# s  mulheres ante a ause=ncia de serviços de educaça�o  e cuidado5,  e  a
maior viole=ncia com que essa crise alcança a vida das mulheres negras6.

Metodologia

A “Formação participante para enfrentamento às desigualdades de gênero em Heliópolis”
realizar-se-a�  em um prazo de 12 meses.  Sendo divida em tre=s  etapas.  Uma primeira de
diagno� stico, com duraça�o de cinco meses. Um planejamento a ser construí�do em um me=s. E
a etapa final de oficinas a serem realizadas ao longo dos seis meses finais da formaça�o.
Todas  as  etapas  va�o  contar  com  uma  composiça�o  de  estudos  teo� ricos  e  oficinas
participativas a serem realizadas junto ao grupo de pessoas em formaça�o.

A proposta e�  que a primeira etapa da formaça�o seja feita online, tendo em consideraça�o as
medidas  de  isolamento  social  impostas  pela  pandemia  da  Covid-19.  Sera�o  realizados
encontros quinzenais com duraça�o de duas horas, divididos entre estudos, organizaça�o de
diagno� stico e sistematizaça�o de resultados. No total sera�o realizados dez encontros nessa
primeira etapa.

A segunda etapa da formaça�o sera�  feita presencialmente, se o contexto sanita� rio o permitir,
e contara�  com duas oficinas participativas para realizaça�o de um planejamento coletivo e
cronograma de execuça�o para o enfrentamento a# s desigualdades de ge=nero para os seis
meses seguintes da formaça�o.

Para a realizaça�o das oficinas relativas a#  u� ltima parte do projeto se estima que sera�o feitos
encontros  quinzenais,  presenciais,  de  tre=s  horas.  No  entanto,  isso  ha�  de  ser  melhor
estruturado a partir do que for acordado entre o grupo em processo de formaça�o e suas
demandas e possibilidades.  Essa etapa dependera�  mais  diretamente de uma articulaça�o
com as estruturas e as capacidades da Universidade para responder aos objetivos colocados
pelo grupo em formaça�o, para realizaça�o de capacitaço� es te�cnicas, apoio e infraestrutura,
elaboraça�o de projetos, entre outras demandas.

As  ferramentas  da  Educaça�o  Popular  e  de  construça�o  participativa  de  saber  sera�o  os
principais instrumentos para realizaça�o  da formaça�o.  Tomando como base a “Empí�rica”,
uma  publicaça�o  da  Unicamp  sobre  metodologias  participativas  de  Incubaça�o,  sera�o
elaboradas as oficinas de diagno� stico, planejamento e aço� es propostas.

O processo como um todo sera�  finalizado por uma avaliaça�o  coletiva.  Conjuntamente o
grupo ira�  relembrar  todas  as  etapas  percorridas  durante  a  formaça�o,  construindo  uma
visa�o coletiva do todo, e a partir dela avalia� -lo com o objetivo de solucionar problemas, de

3 http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-COVID19_LAC.pdf
4https://www.conjur.com.br/2020-mar-31/pessoal-politico-genero-raca-classe-tempos-covid-19
5https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/mulheres-em-movimento/2020/03/30/
NWS,135343,70,1055,NOTICIAS,2190-AS-TAREFAS-DOMESTICAS-CUIDADO-TEMPOS-COVID.aspx
6https://www.geledes.org.br/o-cuidado-e-o-feminismo-em-tempos-de-pandemia/
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melhorar futuras formaço� es e planejamentos de intervença�o que possam ser elaborados
pelo coletivo formado de modo auto= nomo.
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Paulo: Elefante.

Gonzalez,  Le� lia.  (1983).  Racismo  e  sexismo  na  cultura  brasileira.  Cie=ncias  Sociais  Hoje,
Anpocs, 2, 223-244.

Helene,  Diana.  (2019).  Ge=nero  e  direito  a#  cidade  a  partir  da  luta  dos  movimentos  de
moradia. Cadernos Metrópole, 21(46), 951-974. Epub August 15.

Helena, Diana (2020). “Eu quero sair daqui!”: do isolamento dome�stico a coletivizaça�o do
cuidado. In: Coronaví�rus e as cidades no Brasil : reflexo� es durante a pandemia. BORGES, A. e
MARQUES, L. (Org) Rio de Janeiro: Outras Letras.

Hirata, Helena; Kergoat, Danie# le (2003). A divisa�o sexual do trabalho revisitada. In: 
MARUANI, Margaret; HIRATA, Helena (Orgs.). As novas fronteiras da desigualdade. Homens 
e mulheres no mercado de trabalho. Sa�o Paulo: Editora Senac.

Hirata,  Helena;  Kergoat,  Danie# le  (2007).  As  novas  configuraço� es  da  divisa�o  sexual  do
trabalho. Cadernos de Pesquisa v. 37, p. 595–609.

Kergoat, Danie# le. (2003). Divisa�o sexual do trabalho e relaço� es sociais de sexo. In Marilane
Teixeira, Marli Emí�lio, Miriam Nobre, Tatau Godinho (Eds) Trabalho e cidadania ativa para
as  mulheres:  desafios  para  as  políticas  públicas (pp.  55-63).  Sa�o  Paulo:  Coordenadoria
Especial da Mulher.

Kilomba,  Grada.  (2019).  Memórias  da  Plantação:  episódios  de  racismo cotidiano.  Rio  de
Janeiro: Cobogo� .
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Lugones,  M.  (2019)  Rumo  a  um  feminismo  decolonial.  In:  Buarque,  Heloisa  (Org.).
Pensamento Feminista – conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo.

Matos,  M.(2010) Movimento e teoria feminista: e�  possí�vel reconstruir a teoria feminista a
partir do Sul global? Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 18, n. 36, p. 67-92.

Piscitelli, Adriana. (2002). Re-criando a (categoria) mulher. Textos didáticos, 48, 7-42.

Thiollent,  Michel  (1984).  Anotaço� es  crí�ticas  sobre  difusa�o  de  tecnologia  e  ideologia  da
modernizaça�o. Cadernos de Difusa�o de Tecnologia, Brasí�lia, v. 1, n. 1.

3. Por uma educação antirracista: estudos africanos e afro-brasileiros
Carga hora� ria: 60 horas – 06 meses
Coordenaça�o: Regimeire Oliveira Maciel
Su� mula Curricular:

Professora Adjunta do Bacharelado em Políticas Públicas e do Programa de Pós-graduação em Economia Política Mundial da

Universidade Federal do ABC (UFABC).  Atualmente é coordenadora executiva do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-brasileiros

(NEAB/UFABC). É graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), mestre e doutora em Ciências

Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e tem atuado, principalmente, nos seguintes temas: relações raciais

no Brasil, políticas públicas de ação afirmativa, gênero e feminismo negro.

Equipe de professoras e professores a definir.

Conteu� do programa� tico:
 As bases para uma educaça�o antirracista
 Fundamentos para os estudos africanos e afro-brasileiros
 A< frica antiga, A< frica moderna e contempora=nea
 Cultura e representaça�o afro-brasileiras
 A< frica po� s-colonial: inserça�o mundial e trajeto� rias
 Cultura e representaça�o afro-brasileiras
 Relaço� es de raça e ge=nero no Brasil
 O papel da escravida�o e da desigualdade racial na construça�o do capitalismo.
 O negro na polí�tica, movimentos populares e movimentos identita� rios
 Filosofia africana e afro-brasileira – produzir conhecimento de outras formas
 A< frica na escola: literatura e arte africana e afro-brasileira

Referências bibliográficas: (organizar bibliografia)

Desvendando a histo� ria da A< frica

Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relaço� es raciais no Brasil: uma 
breve

discussa�o. Disponí�vel em: http://www.revistas.usp.br/africa/article/view/115352

Pan-africanismo e teoria social: uma herança crí�tica. Disponí�vel em:

http://www.revistas.usp.br/africa/article/view/115352/113006

Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos histo� ricos. DOMINGUES, Petro= nio.
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Disponí�vel em:

https://drive.google.com/open?
id=0B1Sc0rQgO1cHVjMtZ0xPUXVlTUNvM29tVHpQS2dRN U5oNTNz

SARAIVA, Jose�  Flavio Sombra. Desafios africanos para “o mundo que vem aí�”. A A< frica

contempora=nea na fronteira. Atla=ntica do Brasil. Segunda Confere=ncia Nacional de

Polí�tica Externa e Polí�tica Internacional – CNPEPI: O Brasil no mundo que vem aí�.

Pala� cio Itamaraty, Rio de Janeiro, 5 e 6 de Novembro de 2007.

GALA, Irene Vida. A polí�tica externa do Governo Lula para a A< frica: A polí�tica externa

como instrumento de aça�o afirmativa ... Ainda que na�o so� . 2007. 258p. Instituto Rio

Branco, MRE, Brasí�lia. Disponí�vel em:

https://drive.google.com/open?id=1SUV53hbK9LC94DdOM9I07Gl-XnA5rX19

Ví�deo: Entrevista Celso Amorin – Programa Canal Livre/Bandeirantes.

 MOURA, Clo� vis. As injustiças de Clio. O negro na historiografia brasileira. Editora 
Oficina

de Livros, 1990. Disponí�vel:

https://drive.google.com/open?id=1jKJnhhK_SV4C741riqvj0ZnuRtCotgVo

MARTINS, Leda. A oralitura da memo� ria. In. FONSECA, Maria Nazareth S (ORG.).

Brasil Afro-Brasileiro. Belo Horizonte: Aute=ntica, 2001. Disponí�vel em:

https://drive.google.com/open?id=1KARzlI-RNTx_9oMoUaJSE-AGD90KugNo

 FONSECA, Maria Nazareth Soares (Org.). Brasil afro-brasileiro. Belo Horizonte:

Aute=ntica, 2000. 347 p. Disponí�vel em:

https://drive.google.com/open?id=1U2-8McoWVmoq3Q2Npk2gykRqanHWGS41

 SANTOS, Renato Emerson dos (org.). Diversidade, espaço e relaço� es

e�tnico-raciais: o negro na geografia do Brasil. 3. ed. Belo Horizonte, MG:

Aute=ntica, 2013. 213 p., il. (Cultura negra e identidades). ISBN 9788575262887.

 FANON, Frantz (1968). Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilizaça�o Brasileira.

Disponí�vel em:

https://drive.google.com/open?
id=0B1Sc0rQgO1cHNy13bmk3RkNHUnhnTTYtMnlRRG5Bbmc4d0pF

- SARAIVA, Jose�  Fla�vio Sombra (2015). A A< frica no Se�culo XXI. Brasí�lia: Fundaça�o
Alexandre Gusma�o. Disponí�vel em:

https://drive.google.com/open?
id=0B1Sc0rQgO1cHaF9mS192V1pGUDRDSWxHZ3lJZjFN

Qm5lWTBN

CARRERA, Fernanda; OLIVEIRA, Luciana X. “Cabelo de Bombril”? Ethos publicita� rio,
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consumo e estereo� tipo em sites de redes sociais. Novos Olhares, 2(1), 2013. Disponí�vel

em: http://www.revistas.usp.br/novosolhares/article/view/57042/60038

- GOMES, Nilma Lino. Sem perder a raiz: corpo e cabelo como sí�mbolos da identidade

negra. Belo Horizonte: Aute=ntica, 2006.

- HALL, S. Que negro e�  esse na cultura popular negra? In. Da dia� spora: identidades e

mediaço� es culturais. Belo Horizonte: Editora da UFMG; Brasí�lia, DF: Representaça�o da

UNESCO no Brasil, 2003. Disponí�vel em:

http://uninomade.net/wp-content/files_mf/112410120245Que%20negro
%20%C3%A9%20n

a%20cultura%20popular%20negra%20-%20Stuart%20hall.pdf

- PINHO, Osmundo. Etnografias do brau: corpo, masculinidade e raça na reafricanizaça�o
em

Salvador. Revista Estudos Feministas, Floriano� polis, v. 13, n. 1, p. 127-145, jan. 2005.

Disponí�vel em:

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/%20article/view/S0104-
026X2005000100009/7816

- RATTS, Alex. Eu sou Atla=ntica: sobre a trajeto� ria de Beatriz Nascimento. Sa�o Paulo:

Imprensa Oficial do Estado de Sa�o Paulo; Instituto Kuanza, 2007. p. 61-69. Disponí�vel
em:

https://www.imprensaoficial.com.br/downloads/pdf/projetossociais/
eusouatlantica.pdf

- VALVASSORI, Igor Santos. Som de valente: Bailes Negros em Sa�o Paulo. Dissertaça�o

(Mestrado em Geografia), Universidade de Sa�o Paulo. 2018. Disponí�vel em:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-22032019-103557/publico/
2018_Igor

SantosValvassori_VCorr.pdf

GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relaço� es

raciais no Brasil: uma breve discussa�o. Disponí�vel em:

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/Alguns-termos-
e-conce

itos-presentes-no-debate-sobre-Rela%C3%A7%C3%B5es-Raciais-no-Brasil-uma-
brevediscuss%C3%A3o.pdf

BAIRROS, Luiza. Nossos Feminismos Revisitados. Revista Estudos feministas. Nº2\95.

vol.3. 1995.

CHADAREVIAN, Pedro C. Para medir as desigualdades raciais no mercado de trabalho.

Disponí�vel em:
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https://drive.google.com/open?id=1b5fR8v3nIvoqad6bFGmPTnL4Nm9ugfks

THEODORO, Ma�rio. As polí�ticas pu� blicas e a desigualdade racial no Brasil 120 anos

apo� s a aboliça�o. Disponí�vel em:

https://drive.google.com/open?id=1pgvNyx_pYnB_aonA5jLmBbvd-ftCGJ-G

JACINO, Ramatis. Racismo nada cordial. Sa�o Paulo: Novas Ediço� es Acade=micas. 2017.

Disponí�vel em:

https://drive.google.com/open?id=1m4GiCb1ArlSd-dqC7-qVni_hIwAqBLZA

WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravida�o. S. Paulo: Companhia das Letras, 2012.

Disponí�vel em:

https://drive.google.com/open?id=1suXbn6nIrWSymozrRDKPFUSw7b6YNjDP

Texto: Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos histo� ricos. DOMINGUES, 
Petro= nio.

- GINGA: UMA EPISTEMOLOGIA FEMINISTA - Rosangela Costa Araujo. Disponí�vel em:
http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1499469814_ARQUIVO_G
in

gaepistemologiafeminista.pdf

- OLIVEIRA, E. D. Filosofia da ancestralidade como filosofia africana. Disponí�vel em

http://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/view/4456/4068

- Magalha�es, P. Saberes da Kalunga. Disponí�vel em http://www.edgardigital.ufba.br/?
p=6464

4. Tópicos sobre Educação Inclusiva – Teoria e Prática
Carga hora� ria: 60 horas – 6 meses
Coordenaça�o: Claudia Vieira.
Su� mula curricular:
Doutora em Educação Especial  pela  Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.  Possui  graduação em Pedagogia pela
Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho (2000) e pós-graduação em Magistério do Ensino Superior pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (2003). É Mestre em Educação pela UNIMEP/Piracicaba e bacharel em Letras/Libras no curso
promovido pela UFSC com pólo na Unicamp/SP (2012). Atualmente trabalha como professora Adjunta A na Universidade Federal do
ABC - UFABC e docente do Programa de Pós Graduação em Educação e Saúde da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, foi
professora Assistente na UFSCar - Campus Sorocaba na qual atuou como docente de Libras e exerceu a função de vice-coordenadora do
Curso de Pedagogia. Trabalhou com Educação Especial e Inclusiva na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade
de São Paulo EAFEUSP.  Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação de Surdos,  atuando principalmente nos
seguintes temas: Língua de Sinais, Educação de Surdos e Inclusão.

Equipe de professoras e professores: a definir:

Ementa:
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Estudo dos princí�pios e fundamentos legais que embasam a Educaça�o Especial e Inclusiva.
Modelo Clí�nico X Modelo Social de Inclusa�o. Desafios para a Educaça�o Inclusiva no Brasil.
Perfil dos alunos da educaça�o inclusiva e do pu� blico-alvo da educaça�o especial. Estudo de
caso envolvendo pra� ticas para estudantes com deficie=ncia incluí�dos.

Temário:  

(teórico) – 30 hs

 Princí�pios legais de Educaça�o Especial e Educaça�o Inclusiva;
 Modelo clí�nico e modelo social de deficie=ncia;
 Desenho Universal de Aprendizagem - DUA
 Conceito de aprendizagem, superaça�o (Vygotsky);
 Deficie=ncias Sensoriais, sociais e culturais;

(prático) – 30 hs

 Estudos de caso;
 Tecnologias assistivas para mediaça�o de aprendizagem;
 Reflexa�o e preparo de atividades para estudantes com deficie=ncia;

Objetivos:

a. Refletir sobre o Ensino Inclusivo e a Inclusa�o Social, Modelo Clí�nico e Modelo Social de
deficie=ncia;

b. Identificar e discutir os desafios da Educaça�o Inclusiva no Brasil;

c. Estudar os casos, propondo e discutindo atividades e intervenço� es pedago� gicas para
estudantes com deficie=ncia.

Avaliação:

 Crite�rios

Os crite�rios de avaliaça�o utilizados sera�o: 

1) Reflexa�o sobre os conteu� dos teo� ricos discutidos;

2) Participaça�o nas atividades dida� ticas;

3) Entrega das atividades avaliativas;

Bibliografia básica:

32
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo Andre�  - SP · CEP 09210-580

Bloco A · Torre 1 · 1º andar · Fone: (11) 3356.7550/7549
convenios@ufabc.edu.br
versa�o: setembro/2019



Brasil. (1988). Congresso Nacional. Constituiça�o da Repu� blica Federativa do Brasil.
Diário Oficial da União, 5 de outubro de 1988 – Capí�tulo 3, seça�o 1.

Brasil. (1996). Congresso Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDB n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Dia� rio Oficial da Unia�o, 23 de dezembro
de 1996 – Tí�tulo V, Capí�tulo V.

Brasil. (2006). Ministe�rio da Educaça�o. Secretaria de Educaça�o Especial.  Saberes e
práticas  da  inclusão:  desenvolvendo  competências  para  o  atendimento  às
necessidades educacionais especiais de alunos com altas habilidades/superdotação . 2.
ed. Brasí�lia: MEC.

Brasil.  (2008).  Ministe�rio  da  Educaça�o.  Secretaria  de  Educaça�o  Especial.  Política
nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Acesso em: 10
maio,  2012.  Disponí�vel  em:
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf>

Brasil. (2016). Lei Brasileira de Inclusão – LBI. Acesso em: 21 mar 2017. Recuperado
em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
Capí�tulo 4

Brasil (2001).  Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001 . Disponí�vel em:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf Acesso em: 12 set 2018.

(1994).  Declaraça�o de Salamanca e linha de Aça�o sobre Necessidades Educativas
Especiais. Salamanca: Espanha.

(1990).  Declaraça�o  Mundial  sobre  Educaça�o  para  Todos:  satisfaça�o  das
necessidades ba� sicas de aprendizagem. Acesso em: 10 fev. 2016. Recuperado em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf

Januzzi, G. M. A educaça�o do deficiente no Brasil dos primo� rdios ao iní�cio do se�culo
XXI. Campinas: Autores Associados, 2004.

Lacerda, Cristina Broglia Feitosa de. (2006). A inclusa�o escolar de alunos surdos: o
que dizem alunos, professores e inte�rpretes sobre esta experie=ncia. Cadernos CEDES,
26(69), 163-184. https://dx.doi.org/10.1590/S0101-32622006000200004

Mendes, E.  G.  (2006).  A radicalizaça�o do debate sobre inclusa�o escolar no Brasil.
Revista Brasileira de Educação. 11(33), 387-405

Nunes,  Clarisse,  &  Madureira,  Isabel.  (2015).  Desenho  Universal  para  a
Aprendizagem:  Construindo  pra� ticas  pedago� gicas  inclusivas.  Da  Investigação  às
Práticas,  5(2),  126-143.  Recuperado  em  08  de  feveiro  de  2020,  de
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-
13722015000200008&lng=pt&tlng=pt.
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Rodrigues,  D.  (Org.)  (2006).  Inclusa�o  e  educaça�o:  doze  olhares  sobre  educaça�o
inclusiva.  ______.  Dez  ideias  (mal)  feitas  sobre  a  educação  inclusiva. Sa�o  Paulo:
Summus.

Stainback, S., Stainback, W. Inclusa�o: um guia para educadores. Trad. Magda Lopes.
Porto Alegre: Artes Me�dicas, 1999

Vieira,  Claudia  Regina,  &  Molina,  Karina  Soledad  Maldonado.  (2018).  Pra� tica
pedago� gica na educaça�o de surdos: o entrelaçamento das abordagens no contexto
escolar.  Educação  e  Pesquisa,  44,  e179339.  Epub  December  03,
2018.https://dx.doi.org/10.1590/s1678-4634201844179339

Watanabe,  Dalva  Rosa.  O  estado  da  arte  da  produça�o  cientí�fica  na  a� rea  da
surdocegueira no Brasil de 1999 a 2015 / Dalva Rosa Watanabe; orientaça�o Karina
S. M. M. Pagnez. Sa�o Paulo: s. n., 2017.262 p.

5. Introdução aos Métodos de Pesquisa Qualitativas em Ciências Sociais

Coordenação: Prof. Paulo Neves (paulo.neves@ufabc.edu.br)
Súmula curricular:
Professor Titular na Universidade Federal do ABC, onde atua no âmbito do curso de Políticas Públicas e do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Humanas e Sociais..  Possui  graduação em Ciências Sociais pela  Universidade Federal da Bahia (1989),  mestrado em
Sociologia e Ciências Humanas - Universite Lumiere Lyon 2 (1992) e doutorado em Sociologia e Ciências Sociais - Universite Lumiere
Lyon 2 (1999). Realizou também estágio de pos-doutoramento na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Paris em
2003-2004, para onde retornou como pesquisador visitante em 2006. De igual modo, foi Visiting Researcher na University of Ottawa
(2013), na City University of New York-CUNY (2013-2014), na Princeton University (2014) e na University of Cape Town (2017).
Atuou entre 2006 e 2015 como professor visitante no IEP-Lyon (Sciences-Po Lyon), onde um mês por ano ofertou disciplinas sobre
interculturalidade  e  a  atualidade  política  latino-americana  em cursos  de  mestrado  e  graduação.  Foi,  ainda,  professor  visitante  nas
Universidades de Lyon2 e Rennes 2 (onde ocupou a cátedra das Américas), assim como no IEP (Sciences-Po) de Grénoble. Atuou entre
1997 e 2018 na Universidade Federal de Sergipe, ocupando os cargos de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia
(mestrado  e  doutorado),  membro  da Coordenação  colegiada  do Núcleo  de Estudos  Afro-Brasileiros e  Indígenas  ,  Coordenador  do
Programa de Ações Afirmativas, etc. e onde continua atuando como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Sociologia-
UFS. É também Pesquisador Associado do Centre Max Weber, França. Tem experiência de pesquisa na área de Sociologia e Ciência
Politica, com ênfase em Sociologia Política, Sociologia da Educação e Políticas Públicas, atuando e publicando principalmente sobre os
seguintes temas: direitos humanos, relações raciais, cidadania, segurança pública, minorias e movimentos sociais. È membro da diretoria
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), gestão 2019-2020. Foi coordenador do ST e do
GT sobre Relações Raciais e Desigualdades na ANPOCS entre 2016 e 2018.

Ementa:  As  propriedades  dos  campos  cientí�ficos.  As  cie=ncias  sociais  como  um  campo
Multidisciplinar.  Perguntas,  Objetos,  Hipo� teses  e  Varia� veis.  Relaço� es  Causais.  Me� todo
Qualitativo vs. Quantitativo. Estudos de Caso; Conceitos e Tipologias. Entrevistas; A escrita
dos relato� rios; Pesquisa cientí�fica e e� tica.

Objetivos

 O  curso  visa  proporcionar  ao  aluno  uma  visa�o  abrangente  dos  principais  problemas
metodolo� gicos  atinentes  a# s  cie=ncias  sociais  e  a# s  polí�ticas  pu� blicas,  com  e=nfase  em
metodologia qualitativa.  Neste sentido, parte-se de uma discussa�o sobre as propriedades
do campo cientí�fico e a interdisciplinaridade das
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,  passando  por  diferentes  abordagens  metodolo� gicas,  ale�m  de  diferentes  te�cnicas  de
pesquisa. 

Metodologia

A disciplina sera�  realizada a partir de aulas expositivas, atividades realizadas em sala de
aula (leituras dirigidas, discusso� es, realizaça�o de exercí�cios, semina� rios) e atividades extra-
classe (entrevistas, grupos focais, observaço� es, etc.).

6. Curso Introdução aos Métodos Quantitativos

Coordenaça�o: Profa. Roberta Guimara�es Peres 
Sumula curricular:

Socióloga (1999-2004), Mestre (2004-2006) e Doutora (2006-2009) em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas, com

bolsa do Institute de Recherche pour le Développement (IRD - França) e CNPq. Pós-Doutorado em Demografia (FAPESP). Docente da

Universidade Federal do ABC, na área de Políticas Públicas, sub-área Planejamento, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas.

Coordenadora  Associada  do  projeto  temático  "Observatório  das  Migrações  em  São  Paulo:  Migrações  Internas  e  Internacionais

Contemporâneas no Estado de São Paulo" (FAPESP/CNPq/NEPO/Unicamp). Coordenadora do Projeto "Migração Feminina: um debate

teórico e metodológico acerca dos estudos de gênero" (CNPq).

Objetivo: Esse curso visa apresentar os conceitos ba� sicos e pressupostos teo� ricos

dos me� todos de infere=ncia estatí�stica, voltando-se a#  sua aplicaça�o pra� tica e analí�tica

na  pesquisa  social  sem  a  realizaça�o  de  demonstraço� es  matema� ticas.  As  aulas

incluira�o a aplicaça�o pra� ticas dos me� todos estatí�sticos para a ana� lise e construça�o

de bancos de dados caracterí�sticos das cie=ncias sociais. 

Ementa:  Infere=ncia  causal.  Limites  e  possibilidades  da  infere=ncia  estatí�stica.

Populaça�o, amostra, para=metros e estatí�sticas. Amostragem. Introduça�o a# s varia� veis

aleato� rias contí�nuas: conceitos, modelos probabilí�sticos e para=metros. Distribuiça�o

amostral da me�dia e da varia=ncia. Teorema do Limite Central. Estimaça�o por ponto e

intervalo. Propriedades dos estimadores. Testes de hipo� tese para proporço� es, me�dia

e comparaça�o de duas me�dias (com varia=ncia conhecida e desconhecida). Tipos de

erros.  Poder  do  teste  e  ní�vel  descritivo  (P-valor).  Regressa�o  linear  simples:

pressupostos,  estimaça�o  e  ana� lise  de  resí�duos.  Testes  qui-quadrado  (adere=ncia,

homogeneidade e independe=ncia). Ana� lise de varia=ncia (ANOVA). 

Bibliografia Ba� sica:
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 BUSSAB, Wilton. de O., MORETTIN, Pedro. A. Estatí�stica Ba� sica. 6ª ediça�o. Editora

Saraiva, 2010. 

FARBER, Betsy; LARSON, Ron, Estatí�stica aplicada. Sa�o Paulo: Pearson Prentice Hall,

2009; 

LEVIN, Jack; FOX, James Alan, Estatí�stica para cie=ncias humanas, Sa�o Paulo: Prentice

Hall, 2004.

PEREIRA,  Ju� lio  Cesar  Rodrigues.  Ana� lise  de  dados  qualitativos:  Estrate�gias

metodolo� gicas para as cie=ncias da sau� de,  humanas e sociais.  Sa�o Paulo: Edusp, 3

ediça�o, 2001.
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