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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE Nº 18, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

  

Aprova, ad referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, o projeto
I�nerários Educa�vos - Aproximação entre
o ensino básico e o contexto acadêmico em
prol da educação [em tempo] integral.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DA
INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com a Lei nº 12.289, de 20 de julho de 2010, publicada no DOU de 21 de julho de 2010, e a
Portaria n° 831 do MEC, de 23 de agosto de 2018, publicada no DOU de 24 de agosto de 2018,
considerando a Resolução nº 08/2019/CONSEPE, que dispõe sobre as normas das A�vidades de Extensão
Universitária e estabelece as diretrizes gerais que norteiam as Ações de Extensão da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab e o processo nº 23282.402471/2020-97,

 

RESOLVE, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão:

 

Art. 1º  Aprovar o projeto de colaboração entre a Unilab e o CREDE 8 - SEDUC, in�tulado
"I�nerários Educa�vos - Aproximação entre o ensino básico e o contexto acadêmico em prol da educação
[em tempo] integral", que acompanha e integra a presente Resolução.

 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

ALEXANDRE CUNHA COSTA

Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CUNHA COSTA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em 20/02/2020, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília,
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com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0105022 e
o código CRC CB3FEE6E.

ANEXO DA RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE Nº 18, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

 

PROJETO DE COLABORAÇÃO  [UNILAB - CREDE 8 - SEDUC]

ITINERÁRIOS EDUCATIVOS

Aproximação entre o ensino básico e o contexto acadêmico

em prol da educação [em tempo] integral

 

 

1. INTRODUÇÃO

A proposta aqui delineada tem como pressuposto o apoio ao ensino em tempo integral de
municípios interior do estado do Ceará, mais especificamente dar suporte a escolas da rede pública nas
quais o sistema de educação integral ainda não se encontra implantado. Trata-se de uma inicia�va
conjunta entre a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Centro
Regional de Desenvolvimento da Educação 8 (CREDE 8), as Secretarias de Municipais de Educação e a
Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC).

Propõe-se a integração de estudantes do ensino médio em a�vidades diversificadas,
principalmente de extensão, no contra turno escolar, a serem desenvolvidas no universo acadêmico dos
campi da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab, com foco na
ar�culação entre saberes teóricos e prá�cos, visando o desenvolvimento de competências e habilidades
técnico-cien�ficas, além de possibilitar a ambientação dos alunos da educação básica com a realidade
universitária e despertar o interesse pela con�nuidade dos seus estudos na educação superior.

Segundo dados da SEDUC (s/a) “o Plano de Universalização da Escola em Tempo Integral
do Ceará está alicerçado em premissas de conversão que tem como obje�vo considerar todas as escolas
de Ensino Médio Regular da rede e, a par�r das mesmas, definir a lista de escolas elegíveis para
conversão até 2024, visando atender à Lei Nº 16.287, de 20 de julho de 2017, à meta 6 do Plano Nacional
de Educação (PNE) e a meta 6 do Plano Estadual de Educação (PEE)”. Em 2019, o Ceará chegou a 252
unidades de ensino nessa modalidade; assim, a rede pública estadual de ensino passará a contar com
cerca de 35% de sua rede em tempo integral. Segundo o censo escolar/INEP 2018, foram realizadas
367.781 matrículas no ensino médio no estado do Ceará, sendo que 26.224 matrículas em tempo
integral. Por tanto, a implementação tem caráter grada�vo, exis�ndo um hiato entre a necessidade e a
oferta imediata do sistema, o que jus�fica a inicia�va das Ins�tuições Federais de Ensino Superior no
sen�do de suprir, mesmo que de forma parcial, essa necessidade imediata.

Postula-se não apenas a ampliação do tempo de escolarização com o apoio da
universidade, por meio do envolvimento dos estudantes em ações de extensão universitária alocadas no
contra turno de aula, complementando a carga horária curricular, conforme preconizado pela Lei de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, totalizando uma jornada diária de sete horas; mas,
principalmente, o fomento de uma educação integral e holís�ca conforme descreve Carvalho (2012, p.
116):

"A educação integral exige a mobilização intensa de recursos cogni�vos, relacionais,
afe�vos, psicomotores e sociais; na integralização de saberes e experiências; numa nova ar�culação
curricular para restabelecer a totalidade; na expansão e diversidade das vivências e experiências de
aprendizagem; na circulação em torno de maior número de ambientes diversificados."

A arquitetura do projeto possibilita atuação na formação interdisciplinar e plural, baseada
na realidade regional e local, por tanto, de caráter territorializado, favorecendo experiências de fomento
a autonomia aos estudantes da educação básica, bem como de inclusão e diversidade, envolvendo as
áreas de cultura, arte, tecnologia, ciência, linguagens, esporte entre outras.

Nesse contexto, cabe destacar que as Ins�tuições de Ensino Superior - IES têm,
grada�vamente, incorporado, ampliado e fortalecido as inicia�vas comunitárias de intervenção, por meio
das ações de extensão, respaldadas nas Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, tendo
entre suas concepções e prá�cas “a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por
meio da troca de conhecimentos, da par�cipação e do contato com as questões complexas
contemporâneas presentes no contexto social” (BRASIL, 2018, p.2).

Em contrapar�da, para além do trabalho com projetos de natureza extensionista, as
ins�tuições poderão concentrar as prá�cas de estágio supervisionado, a priori, dos cursos de
licenciaturas, no próprio ambiente ins�tucional, consolidando a atuação prevista neste programa e
contribuindo para a redução de custos e eficiência na formação curricular dos estudantes universitários.

 

2. OBJETIVO

Oferecer a�vidades de extensão na universidades para fins de complementação da
educação em tempo integral de escolas da rede estadual em tempo parcial do Maciço de Baturité -
Ceará.

 

3. METODOLOGIA

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Em 20 de
julho de 2010, a Presidência da República sancionou a Lei nº 12.289, ins�tuindo a Unilab como
Universidade Pública Federal. A Unilab nasceu baseada nos princípios de cooperação especial com os
países de língua portuguesa. A comunidade já possui mais de sete mil pessoas (docentes, discentes e
técnicos). Quase 100% dos professores são doutores (segunda maior taxa do país). Maior suporte
financeiro proporcional aos estudantes do país. Tem 25 cursos de graduação, 8 cursos de pós-graduação
strictu sensu presencial. São mais de 10 especializações ä distância que formaram 1600 especialistas. São
dezenas de projetos ins�tucionais financiados, 112 grupos de pesquisa, três patentes subme�das, mais
de 22 mil par�cipantes de projetos de extensão, arte e cultura em 2019. Possui dezenas de laboratórios
com infraestrutura instalada para mais de 150 ensaios para indústria. Tem a  maior usina solar das IES do
país.

A Unilab possui três campi: Campus da Liberdade em Redenção e Unidade acadêmica e 
dos Palmares, em Acarape e o campus dos Malês, em São Francisco do Conde, na Bahia. Assim, atende
demanda de países parceiros e do Brasil, principalmente, do Estado do Ceará e da Bahia.

O trabalho será organizado e executado em conjunto com a Secretaria da Educação do
Estado do Ceará - SEDUC; o órgão foi criado no século XX e em 103 anos de existência vem
desenvolvendo um modelo de gestão par�cipa�va, procurando melhorar a eficiência no uso dos recursos
públicos (financeiros, materiais e humanos), através da implantação de novos sistemas e da par�cipação
da comunidade. Inicialmente como Inspetoria Geral da Instrução Pública, através do Decreto 1.375, de 15



20/02/2020 SEI/UNILAB - 0105022 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM CONSEPE

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=126636&infra_sist… 4/8

de setembro de 1916, �nha como obje�vo a inspeção do ensino primário do Estado da execução das
deliberações do Governo para esse mesmo ensino. Em dezembro de 1945, o Decreto Lei nº 1.440 cria a
Secretaria de Educação e Saúde do Estado do Ceará e seus serviços. A par�r de um decreto assinado em
1961, o governo re�ra da pasta as a�vidades da área de saúde e inclui a cultura, passando a chamar-se
Secretaria de Educação e Cultura. Somente em 1996 a Secretaria teve seu nome mudado para Secretaria
de Educação Básica na Lei nº 12.613, de 07/08/1996. Hoje tem como missão garan�r educação básica
com equidade e foco no sucesso do aluno.

A operacionalização contará com a atuação do Centro Regional de Desenvolvimento da
Educação 8 - CREDE 8: BATURITÉ, que desenvolve suas ações nos municípios de: Acarape, Aracoiaba,
Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Paco�, Palmácia e
Redenção. Para a inicia�va piloto do programa, serão abrangidos os municípios mais próximos à
ins�tuição que apresentam escolas estaduais de tempo parcial: Barreira e Redenção-CE. Vale destacar
que a cidade de Acarape possui uma escola estadual já de tempo integral, por tanto, não estará
contemplada nesta proposta.

As escolas em tempo parcial par�cipantes do programa em Redenção serão a EEFM
Doutor Brunilo Jacó e a EEM Camilo Brasiliense, no distrito de Antônio Diogo; na cidade de Barreira fará
parte do programa a EEM Danísio Dalton da Rocha Correia. As escolas apresentam um con�ngente de
599, 167 e 781 alunos matriculados no ensino médio, respec�vamente (h�ps://qedu.org.br/). 
Inicialmente, será possível um alcance de 100 estudantes do primeiro ano do ensino médio regularmente
matriculados no turno da manhã, sendo: 40 estudantes da EEFM Doutor Brunilo Jacó (n = 226
matriculados no 1 ano EM); 20 estudantes da EEM Camilo Brasiliense (n = 59 matriculados no 1 ano EM)
e 40 estudantes da EEM Danísio Dalton da Rocha Correia (n = 352 matriculados no 1 ano EM) conforme
orientação técnica da CREDE 8.

A princípio, a Unilab iniciará o programa piloto em 2020, com recurso ob�do por meio de
apoio às a�vidades previstas nas emendas individuais do Deputado Idilvan Alencar - OGU 2020
(emendas: 41470002 e 41470007) tendo como orientação:

“(...) fomentar ações de extensão da Unilab para alunos do ensino médio público do
Maciço de Baturité - Ceará, com o obje�vo do aluno que frequenta a escola em tempo parcial passar a
ter a�vidades em tempo integral. A presente emenda visa fomentar as ações de custeio de projeto de
extensão para permi�r a execução de ações destes projetos, para os alunos de ensino médio, nas mais
diversas áreas do conhecimento, tais como: biologia, química, �sica, inglês, matemá�ca, robó�ca, entre
outros. Também, permi�rá a compra de materiais de expediente” (emenda - 41470002)";

“(...) A presente emenda visa possibilitar o transporte dos alunos do ensino médio das
escolas públicas de tempo parcial para Unilab. Além disso, possibilitar o pagamento da refeição do aluno
no restaurante universitário, ao chegar na Unilab” (emenda - 41470007)".

  

Quadro 1. Estimativa de custeio para 100 estudantes e 10 bolsistas por 11 meses.

Projetos de Extensão - Custeio  R$    56.000,00

Bolsas de Extensão  R$    44.000,00

Refeições no Restaurante Universitário  R$  220.454,00

 Total  R$  320.454,00

 

https://crede08.seduc.ce.gov.br/
https://qedu.org.br/
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Será realizada seleção interna simplificada à ins�tuição pela Pró-reitoria de Extensão, Arte
e Cultura - Proex/Unilab de projetos de extensão, de acordo com a exper�se dos coordenadores, aptos à
implementação do programa; respeitando as áreas de interesse para a construção das inicia�vas de
educação em tempo integral das escolas em tempo parcial do Maciço de Baturité.

A programação dos estudantes na universidade ocorrerá no contraturno do ensino regular,
a tarde, iniciando com a saída dos alunos da escola de origem e recepção pelos bolsistas de extensão na
Unilab, mais especificamente, com encaminhamento para as dependências do restaurante universitário.
As a�vidades de extensão serão programadas para ter início às 13h30, com divisão dos estudantes em
turmas específicas referentes aos projetos de extensão, com as a�vidades se estendendo até às 16h30,
contemplando um intervalo de 15 minutos. Os estudantes serão reunidos e encaminhados ao retorno
para as unidades escolares de origem, em tempo oportuno para viabilizar o acesso ao transporte escolar
até suas residências.

Intenciona-se a formação de um grupo de trabalho mul�profissional composto por
representantes dos segmentos de gestão e docência da Unilab, bem como das secretarias municipais de
educação da região, CREDE 8 e SEDUC/CE para ampliação e aprofundamento do programa, incluindo a
formulação de um espectro mais abrangente de intervenções na forma de “cronograma de a�vidades”
capaz de sa�sfazer as demandas locais de apoio à educação.

Com viabilização do prosseguimento do programa, o intuito, no caso de ampliação do
financiamento, a proposta será manter o acompanhamento dessa turma inicial de 2020 em 2021,
cursando o 2 ano do EM, e incorporar uma nova turma de 1 ano do EM. Em 2022, a projeção é que a
Unilab possa abranger três turmas sequenciais 1, 2 e 3 ano do EM, totalizando o acompanhamento de
cerca de 300 estudantes, com ampliação do programa para especialização do acompanhamento dos
estudantes do úl�mo ano na preparação específica para o ENEM.

A seguir são apresentadas as ações que farão parte do cronograma de a�vidades nesse
programa:

 

3.1 Área: Ciências da Natureza e Matemática

Subprojeto 1. Matemá�ca: Análise Quan�ta�va de dados sem complicação, educação
financeira, geometria e raciocínio lógico.

A a�vidade consiste em, inicialmente, despertar habilidades e competências de alunos do
ICEN na análise de dados através do conhecimento e aplicação de esta�s�ca descri�va de dados e sua
interpretação. O ICEN dispõe de um Laboratório de Matemá�ca, no qual já são realizadas a�vidades com
os discentes, usado para realização de cursos e oficinas sobre Geometria, envolvendo construções
geométricas, produção de materiais didá�cos concretos e virtuais, fazendo uso de tecnologias digitais.

 

3.2 Área: Saúde

Subprojeto 2. Saúde Mental e Bem-estar: “Projeto AMAR”.

As Prá�cas Integra�vas Complementares atuam na prevenção de agravos, consistem em
um grupo de prá�cas de cuidado à saúde. Pretende-se aplicar nessa proposta: a meditação, descrita
como treinamento da atenção plena à consciência, associada a um maior bem-estar �sico, mental e
emocional e considerada uma fonte de redução da ansiedade e do estresse; a yoga, prá�ca corporal e
mental de origem oriental, trabalha os aspectos �sico, mental, emocional, energé�co e espiritual. A
terapia comunitária integra�va, promove a par�lha de experiências que obje�va a valorização das
histórias pessoais, favorecendo a restauração da autoes�ma e da autoconfiança. E a biodança, sistema de
desenvolvimento humano, vivências grupais através da música e do movimento. Evidencia-se a
importância dessas prá�cas como apoio aos estudantes, na valorização de sua vida e suas
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potencialidades. Obje�va-se desenvolver ações que proporcionem aos estudantes da Unilab e de escolas
do ensino médio de Redenção, a experiência das prá�cas de meditação, yoga, terapia comunitária e
biodança, a fim de colaborar para uma melhor promoção da saúde.

 

3.3 Área: Linguagens e Literaturas

Subprojeto 3. Idiomas - Língua Inglesa.

Subprojeto 4. Idiomas - Língua Portuguesa.

A inicia�va visa promover a formação con�nuada presencial de Inglês e Português,
contribuindo para experiências educacionais voltadas para a internacionalização e para a expansão do
universo curricular e do universo sociocultural.

 

3.4 Área: Engenharias e Educação a Distância

Subprojeto 5. Progrobô - Ensino de Programação e Robó�ca.

Para ins�gar qne os problemas sociais também sejam contemplados, alguns cursos de
engenharia, como os cursos de Engenharia de Computação e Energias da UNILAB, estão possibilitando
aos estudantes desenvolverem projetos voltados a questões importantes para a comunidade na qual a
universidade está inserida. A universidade pública brasileira em si já tem essa função social de se
relacionar e melhorar o seu entorno, no caso da UNILAB a questão é mais ampla, incorporando os países
parceiros de língua portuguesa, tendo uma abrangência bem maior e significa�va na mudança e
desenvolvimento social das comunidades envolvidas. No caso dos cursos de engenharia, isso ganha mais
importância, pois abre a cabeça dos alunos, possibilita que eles convivam com realidades diferentes e
com problemas reais da comunidade, e não apenas de empresas. Assim, a ação social prevista neste
projeto nos polos UAB/UNILAB dos municípios parceiros da UNILAB obje�va dar sen�do às aprendizagens
de programação e robó�ca por alunos do ensino fundamental e médio em sala de aula de uma forma
lúdica, através de uma linguagem próxima ao co�diano infanto-juvenil, permi�ndo o desenvolvimento de
diversas habilidades cogni�vas, tais como o raciocínio lógico, a cria�vidade, a capacidade de resolução de
problemas, o trabalho em equipe, o domínio de tecnologias emergentes e a língua inglesa, além de
promover o interesse por áreas estratégicas no Brasil e nos países parceiros, e possibilitar a formação do
pensamento crí�co capaz de tornar numa sociedade melhor nos aspectos sociais, polí�cos, econômicos e
tecnológicos.

3.5 Área: Arte e Cultura

Subprojeto 6. Educação em Arte e Cultura.

Para a formação cidadã, a dimensão cria�va do ser humano é de fundamental importância.
Para tanto, o desenvolvimento das habilidades ar�s�cas e da sensibilidade esté�ca é também essencial.
Nesse sen�do, o projeto pretende promover ações educacionais de arte e cultura, dentro de linguagens
como teatro, dança, música e artes visuais, para a formação ar�s�ca e cultural dos estudantes
selecionados. Os projetos de arte e cultural vinculados ao Programa Ins�tucional de Bolsas de Extensão,
Arte e Cultura (PIBEAC) do eixo Arte e Cultura, serão responsáveis pela elaboração de seis módulos. Cada
módulo desenvolverá três a�vidades: 1. apresentação ar�s�ca do projeto; 2. oficina prá�ca de criação
ar�s�ca; 3. apresentação ar�s�cas resultante das oficinas vividas pelos estudantes. Importante ressaltar
o diferencial das expressões ar�s�cas desenvolvidas em nossa universidade que são originárias dos
países africanos par�cipantes da integração, como Moçambique, Guiné Bissau e Angola.   

 

4. CRONOGRAMA SEMANAL
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O cronograma semanal será organizado com a alternância dos projetos de extensão entre
subgrupos de estudantes com a intenção de garan�r um melhor rendimento nas a�vidades planejadas.
Nos dias de segunda, quarta e sexta o total de 100 estudantes será dividido em três turmas (T1: Turma 1 -
33 estudantes; T2: Turma 2 - 33 estudantes; T3: Turma 3 - 34 estudantes) entre os encontros de robó�ca,
inglês e saúde/arte e cultura.

As ações de saúde e arte e cultura serão oferecidas em semanas alternadas, enquanto para
português e matemá�ca, a subdivisão será procedida em duas turmas, entre os dias de terça e quinta
(T1: Turma 1 - 50 estudantes e T2: Turma 2 - 50 estudantes).

 

Figura 1. Quadro ilustrativo da organização semanal dos projetos de extensão.

 

5. CRONOGRAMA ANUAL

O cronograma anual considera a distribuição das a�vidades de extensão entre os
semestres le�vos, contabilizado e detalhando a semana e o período, além da contagem dos dias le�vos,
re�rados os feriados. Além disso, são designadas a ordenação das aulas entre os projetos fixos (robó�ca,
inglês, matemá�ca e português) e os projetos alternados (saúde/arte e cultura). O mês de julho será
dedicado a organização de propostas de capacitação para as escolas envolvidas no programa e dos
produtos acadêmicos desenvolvidos no decorrer do primeiro semestre (planos de aula, jogos, planos
pedagógicos entre outros), além da elaboração do relatório parcial das a�vidades desenvolvidas e
planejamento do semestre subsequente. Em dezembro, será realizada a troca de experiências entre os
coordenadores de projetos, bolsistas e docentes das escolas de origem, incluindo capacitação
considerando os produtos acadêmicos e tecnologias educa�vas específicas desenvolvidas. O fechamento
das a�vidades do programa será realizado com a entrega do relatório final.
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Figura 2. Quadro ilustrativo da organização anual dos projetos de extensão.
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