
SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

EXTENSIONISTAS 2015 

 

Título do Projeto:  

 

IMIGRAÇÃO E ETNICIDADE: COMO NASCEM AS ESCOLAS EM 

SANTA CATARINA? DIÁLOGOS ENTRE A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E AS COMUNIDADES NO RESGATE HISTÓRICO DA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA 

 

Coordenador: Prof. Ademir Valdir dos Santos 

Recursos: Edital MEC/SESU PROEXT 2015 

Início previsto: 16 de fevereiro de julho de 2015 

Término previsto: 31 de dezembro de 2015 

 
Quanto aos extensionistas a serem selecionados:  

 

- Número máximo: até 10 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

- Preenchimento de ficha disponibilizada na secretaria da Coordenação do Curso de 

Pedagogia e na sala CED- Bloco D – 103. (Preencher e entregar na Coordenação ou sala 

do prof. Ademir (fone 3721 2791), ou então enviar por e-mail para 

ademir.santos@ufsc.br até o dia 27 de fevereiro de 2015). 

 

- Ser estudante do Curso de Pedagogia da UFSC, regularmente matriculado em 

pelos menos 12 créditos no semestre letivo de envolvimento no projeto de extensão 

(2015.1 e 2015.2) 

- Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto; 

- Apresentar índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,00 

(seis), excetuando-se os alunos da 1.ª fase;  

 

- Não receber outro tipo de bolsa que configure conflito com as atuais políticas de 

concessão de recursos financeiros ao estudante no âmbito da UFSC;  

 

- Preferencialmente estar cursando ou já ter cursado, durante o período de 

envolvimento no projeto, as disciplinas História da Educação I e História da 

Educação II, hoje ofertadas sequencialmente e semestralmente, para as turmas de 2ª e 

3ª fases, respectivamente.  
  

mailto:ademir.santos@ufsc.br


BENEFÍCIOS PARA O BOLSISTA SELECIONADO E VINCULADO AO PROJETO: 
 
Bolsa mensal: R$ 450,00  (Total no período do projeto: R$ 4 950,00) 
 
O projeto custeará ainda: 
- Passagens (terrestres e aéreas) e despesas com locomoção 
- Diárias (hospedagem e refeições) 
- Material de Consumo para o trabalho de pesquisa de campo (CDs e DVDs para 
gravação, cadernos e blocos, canetas, papel para impressão e cópias, pendrives, 
recarga para celular). 
 
 
O presente projeto de extensão tem como objetivos:  
 

 Elaborar subsídios sobre o nascimento e transformação da escola primária em 

Santa Catarina durante os séculos XIX, XX e meados do atual, considerando o 

processo de sua integração ao sistema escolar público e privado, visando 

contribuir na formulação, implementação, gestão e acompanhamento de políticas 

públicas do campo da educação considerada a intersetorialidade e a diversidade 

e multiplicidade das formas históricas de organização escolar e os seus 

determinantes para a constituição de um sistema mais aperfeiçoado. 

 Analisar os processos de institucionalização da escola primária, cotejando com 

outras experiências históricas pautadas por questões curriculares e 

metodológicas que vieram sendo implementadas nas relações com as 

comunidades do entorno e foram sendo transformadas ao longo do tempo, 

discutindo a atual caracterização e os objetivos do Programa Mais Educação no 

que diz respeito aos construtos “educação integral” e “ampliação da jornada 

escolar”. 

 Caracterizar o processo de instituição da escola primária em Santa Catarina 

mediante os aspectos imigração e etnicidade.  

 Discutir, no âmbito da indissociabilidade entre políticas e práticas educacionais, 

a finalidade social histórica da escola primária, bem como conceitos, concepções 

e ideias pedagógicas relacionadas aos processos educativos e formativos e às 

relações entre atores escolares e comunitários nos planos institucionais internos 

e externos.  

 Estabelecer diálogos entre o Curso de Pedagogia, como formador de professores 

e as comunidades, perscrutando pelas condições e variáveis históricas influentes 

nos processos de institucionalização da escola primária como integrante da 

Educação Básica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Detalhamento: 
 
O Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia estabelece vinculações a uma 

componente formativa didático-pedagógica intitulada Núcleo de Estudos Integradores, 

segundo a qual se deve proporcionar ao estudante a possibilidade de integralizar pelo 

menos 10 créditos, que correspondem a 180 horas, em ações assim caracterizadas:  

 
7.5 Articulação da matriz curricular com os núcleos de conhecimentos 

previstos nas DCNP (Parecer CNE/CP n° 05/2005 e Parecer CNE/CP 

n°03/2006)  

Atividades teóricas e/ ou práticas de aprofundamento em áreas específicas 

de interesse dos alunos que complementem sua formação em Educação. As 

atividades devem estar relacionados ao ensino, pesquisa ou extensão, 

podendo apresentar formatos variados (participação em eventos, produção de 

material didático, extensão comunitária etc).  

(UFSC, Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, p. 28, grifos nossos. 

Disponível em: http://pedagogia.paginas.ufsc.br/files/2013/06/PPP-

Pedagogia-2008-versão-final-2.pdf). 

 
 Consideramos tais elementos e que o presente projeto tem uma previsão de 

início em 16 de fevereiro de 2015 e finalização em 31 de dezembro de 2015. Assim, a 

carga horária total da ação foi realizada considerando a existência de 44 semanas de 

trabalho acadêmico durante o ano de 2015. 

 Cabe ressaltar que quando da necessidade de deslocamento dos extensionistas 

para o trabalho de campo em alguma das regiões de Santa Catarina, as horas de 

dedicação às ações serão concentradas, somadas e registradas para aquela semana 

específica, sendo subtraídas horas de semanas anteriores ou posteriores do cronograma, 

uma vez que viagens dentro do território catarinense para chegar a pontos mais distantes 

de Florianópolis consumirão tempo significativo de trânsito, além daquele de efetivo 

trabalho junto às comunidades e organismos locais.  

 Em função disso, estão sendo considerados os seguintes cálculos de diárias a 

serem utilizadas pelos extensionistas e pela coordenação do projeto, em função das 

regiões centrais de destinação – sedes de Gerências de Educação da Secretaria de 

Estado da Educação, distribuídas de acordo com as 7 mesorregiões identificadas na 

metodologia e acompanhamento:  

Região A – Chapecó -12 diárias; no orçamento foram acrescentadas as despesas com 

passagens aéreas para o deslocamento em 2 ocasiões, com 2 extensionistas e a 

coordenação;  

Região B – Concórdia - 8 diárias; inclusas passagens rodoviárias para o deslocamento 

em 2 ocasiões, com 2 extensionistas e a coordenação;  

Região C – Itajaí - 8 diárias; inclusas passagens rodoviárias para o deslocamento em 2 

ocasiões, com 2 extensionistas e a coordenação;  

Região D – São Pedro de Alcântara (Grande Florianópolis) - 8 diárias; inclusas 

passagens rodoviárias para o deslocamento em 2 ocasiões, com 2 extensionistas e a 

coordenação; 

 

Região E – Criciúma - 8 diárias; inclusas passagens rodoviárias para o deslocamento em 

2 ocasiões, com 2 extensionistas e a coordenação;  

Região F – Jaraguá do Sul - 8 diárias; inclusas passagens rodoviárias para o 

deslocamento em 2 ocasiões, com 2 extensionistas e a coordenação;  



Região G – Lages - 12 diárias; inclusas passagens rodoviárias para o deslocamento em 3 

ocasiões, com 2 extensionistas e a coordenação. 

 
 Um primeiro está atrelado à divisão geográfica em 6 mesorregiões: Grande 

Florianópolis (1), Norte Catarinense (2), Oeste Catarinense (3), Serrana (4), Sul 

Catarinense (5) e Vale do Itajaí (6) (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1 – Divisão geográfica em mesorregiões de Santa Catarina 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_mesorregiões_de_Santa_Catarina 

 
  
 O outro critério, conjugado ao primeiro, diz respeito à divisão efetivada pela 

Secretaria de Estado da Educação, que realiza a gestão com base em 36 gerências de 

educação (da 1ª. a 36ª., ressalvando-se, ainda, uma gestão separada para o Instituto 

Estadual de Educação, sediado em Florianópolis), distribuídas com alguma consonância 

com o critério de mesorregiões (Cf. www.sed.sc.gov.br/secretaria/gerencias-de-

educacao). Cabe ressaltar que devido à nossa parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação, que apoia este projeto de extensão, realizamos um agrupamento com base na 

proximidade entre os municípios e a existência de sedes de gerência de educação – em 

número de 36, que serão nossos parceiros locais em diálogos com as comunidades 

educativas atendidas pelas escolas públicas estaduais. Resultou na construção dos 

seguintes grupos: A:  São Miguel do Oeste (1ª) , Maravilha (2ª), São Lourenço do 

Oeste (3ª), Chapecó (4ª), Xanxerê (5ª), Palmitos (29ª), Dionísio Cerqueira (30ª), 

Itapiranga  (31ª) e Quilombo (32ª);   - B: Concórdia (6ª), Joaçaba (7ª), 

Campos Novos (8ª), Videira (9ª), Caçador (10ª), Rio do Sul (12ª), Ituporanga (13ª), 

 Ibirama (14ª), Taió (34ª), Seara (33ª); C:  Blumenau (15ª), Brusque (16ª), Itajaí 

(17ª)  e Timbó (35ª); D: Grande Florianópolis (18ª), incluindo o Instituto Estadual 

de Educação; E: Laguna (19ª), Tubarão (20ª), Criciúma (21ª), Araranguá (22ª) e 

Braço do Norte (36ª); F: Joinville (23ª), Jaraguá do Sul (24ª), São Bento do Sul 

(25ª) e Canoinhas  (26ª); G:  Lages  (27ª), São Joaquim (28ª) e Curitibanos (11ª).   

   

Municípios atingidos:  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SantaCatarina_Mesoregions.svg


Antônio Carlos, Biguaçu, Braço do Norte, Caçador, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, 

Florianópolis, Ibirama, Itapiranga, Jaraguá do Sul, Joinville, Laguna, Palhoça, Paulo 

Lopes, Rio do Sul, São Bento do Sul, São José, São Miguel do Oeste, Seara, Timbó, 

Videira, Araranguá, Blumenau, Brusque, Campos Novos, Chapecó, Criciúma, Dionísio 

Cerqueira, Governador Celso Ramos, Itajaí, Ituporanga, Joaçaba, Lages, Maravilha, 

Palmitos, Quilombo, Santo Amaro da Imperatriz, São Joaquim, São Lourenço do Oeste, 

São Pedro de Alcântara, Taió, Tubarão e Xanxerê. 

 

 

 
 
Florianópolis, 2 de fevereiro de 2015. 
 
Prof. Ademir Valdir dos Santos 


