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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROEXAE

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO – CE
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO – PIBEX/UEMA

PLANO DE TRABALHO DOS(AS) ALUNOS(AS) VOLUNTÁRIOS(AS)

2018/2019

1. TÍTULO DO PROJETO

Desenvolvendo  a  aprendizagem  significativa  apoiada  por  mapas
conceituas: uma abordagem pedagógica focada na colaboração de grupo.

2. NOME DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)

Cícero Costa Quarto

3. CURSO
Engenharia de Computação

4. CENTRO
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT)

5. OBJETIVO GERAL
Capacitar  e apoiar professores e alunos no desenvolvimento de mapas conceituais como estratégia
pedagógica para a construção do conhecimento de forma significativa e colaborativa.

6. METODOLOGIA 

1) Formular a investigação em termos de um problema ou problemas, os quais podem ser enunciados
sob a forma de hipóteses (definir a questão de investigação), 2) Contar com uma teoria de base ou com
sistemas de teorias; 3) Observar um sistema lógico, adequado para as diversas operações, começando
com a amostragem e validação interna e externa da documentação referencial; 4) Fixar ou variar os
valores  das  variáveis  (qualitativa,  quantitativa  e/ou  quali-quantitativa);  5)  Obter  os  dados através  de
técnicas  adequadas;  6)  Verificar  as  proposições  pelo  processamento  e  análise  dos  dados,  para
finalmente  interpretar  e  explicar  os  fenômenos  investigados  pelo  referido  estudo;  7)  Apresentar
conclusões,  sugestões,  diagnósticos  e  prognósticos;  8)  Elaborar  as  regularidades  empíricas,  leis  e
princípios nomológicos;  9)  Propor  perspectivas de trabalhos futuros e  10)  Publicar  os resultados do
estudo.

7. RESULTADOS ESPERADOS
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a)  professores  e  alunos  conscientizados  da  importância  das  TICs  no  apoio  ao  processo  ensino  e
aprendizagem;

b) construção do conhecimento à luz da aprendizagem significativa e colaborativa;

c)  professores e  alunos capacitados no uso da ferramenta CmapTools  para apoiar  a  construção de
mapas conceituais;

d) criação do repositório online dos mapas conceituais desenvolvidos pelos professores e alunos;

e) reconhecimento do estudo através de publicações científicas;

f)  potencialização da parceria  universidade-sociedade na busca de soluções mais eficientes para os
problemas sócio educacionais;

g) formação profissional  do bolsista mais aperfeiçoada numa perspectiva crítica de inclusão social  e
diversidade.

8. CRONOGRAMA 

ATIVIDADES
PERÍODO DE REALIZAÇÃO
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1) Reunir com o professor coordenador
do projeto de extensão e colaboradores
para  uma  reunião  de  abordagem  do
projeto como todo; definir  a escola de
ensino  médio  do  Estado  a  ser
contemplada  com  o  projeto  de
extensão;  contactar  com a direção da
escola  contemplada  com  o  projeto  e
agendar uma visita com o diretor desta
a fim de mostrar a finalidade do projeto;
agendar com o diretor da escola uma
apresentação  do  projeto  de  extensão
aos  professores  e  alunos  do  ensino
médio.

X

2) Apoiar o bolsista regular a elaborar
uma  sólida  fundamentação  teórica1

acerca dos tópicos a seguir: a) TICs na
educação  (importância,  impactos  e
tendências/desafios),  b)  aprendizagem
significativa  do  psicólogo  David
Auzubel, c) aprendizagem colaborativa,
d)  mapas  conceituais  e  e)  software
CmapTools  para  a  construção  de
mapas conceituais.

X X

3)  Apoiar  o  bolsista  regular  na
elaboração do material didático acerca
dos tópicos listados no item 2 para a
capacitação de professores e alunos no
uso  da  ferramenta  CmapTools  para  a

X X

1Esta construção da fundamentação teórica ocorrerá dinamicamente, ou seja, o bolsista à medida que for 
construindo este aporte teórico, o mesmo compartilhará com os professores, de forma que estes já possam 
contextualizar comutantemente em sala de aula cada tópico do item 2 do cronograma. 
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construção de mapas conceituais à luz
da  aprendizagem  significativa  e
colaborativa.
4)  Apoiar  o  bolsista  regular  na
capacitação  dos  professores
(seminários e oficinas no laboratório de
informática  da  escola)  sobre
aprendizagem  significativa,
aprendizagem  colaborativa,  mapas
conceituais e uso do CmapTools.

X X

5) Apoiar os professores da escola na
contextualizar  da  capacitação  descrita
no item 4 deste cronograma em sala de
aula;
5.1  Realizar  experimentos
metodológicos  em  sala  de  aula
presencial  e  no  AVA  MOODLE,  de
forma  a  auxiliar  na  avaliação  da
aprendizagem  significativa  e  a
aprendizagem colaborativa dos alunos. 

X X X

6.  Apoiar  o  bolsista  regular  na
Tabulação  dos  resultados  dos
experimentos metodológicos obtidos na
execução do item 5 deste cronograma.

X X X

7. Apoiar o bolsista regular na análise e
discussão  de  resultados  obtidos  nos
experimentos realizados.. 

X

8.  Apoiar  o  bolsista  regular  na
elaboração do relatório final do projeto,
na  publicação  dos  resultados  (artigos,
repositório digital de mapas conceituais
e/ou banners).

X X

São Luís (MA), 09 /05/2018.

___________________________________

Assinatura do (a) professor (a) orientador (a)


