MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
Secretaria de Educação Superior – SESu
Departamento de Modernização e Programas da Educação Superior – DEPEM

PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS LICENCIATURAS - PRODOCÊNCIA
RESULTADO DO EDITAL Nº 05/2007
A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação - SESu/MEC torna público o
resultado da seleção das propostas submetidas ao Edital Nº 05/2007. Para implantação dos projetos, as
Instituições relacionadas neste comunicado, deverão, após o recebimento de MENSAGEM do Secretário
de Educação Superior, preencher o formulário PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO, disponível no
endereço http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=683&Itemid=305, em
duas vias, assinado pelo dirigente máximo da instituição, encaminhado com ofício ao Secretário da
SESu, para o endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Ed. Sede, 2º andar, sala 220– Brasília-DF
– CEP 70047-903 .
Para maiores informações entrar em contato com o Departamento de Modernização e
Programas da Educação Superior – DEPEM/SESu/MEC pelos telefones (61) 2104-8671, (61) 2104-8833
e (61) 2104-8811.

Instituição

Projeto

R$

CEFET-AM

Oficinas e práticas interdisciplinares à luz do currículo espiral.

70.000,00

CEFET-ES

I Simpósio de complementação curricular do curso de licenciatura em
Química do CEFETES.

10.000,00

CEFET-MA

Metodologias alternativas para o ensino de matemática, física e
química.

80.000,00

FURG

Consolidação do centro de apoio aos estágios dos cursos de
licenciatura da FURG

70.000,00

UFAC

No olhar do cinema:ensino, pesquisa, extensão e interdisciplinaridade.

50.000,00

UFAL

Formação continuada para docentes e graduados de licenciatura da
Universidade Federal de Alagoas(Campus central e de Arapiraca)

20.000,00

UFBA

Produção e utilização de material áudio visual para o ensino de
matemática.

50.000,00

Programa de desenvolvimento da dimensão pedagógica na formação
docente: expandindo perspectiva.

80.000,00

Perspectivas para renovar e consolidar a licenciatura em Pedagogia

70.000,00

UFF

A formação de professores em articulação com as escolas públicas.

70.000,00

UFG

Licenciatura em enfermagem mudança curricular e fortalecimento de
parceria inter-institucional

79.999,00

Projeto de consolidação da pesquisa nas licenciaturas na UFGD

70.000,00

UFC
UFCG

UFGD
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Instituição

Projeto

R$

UFJF

Implantação de metodologias de indagação e experimentação para o
ensino de ciências : uma proposta alternativa para o ensino
multidisciplinar de ciências.

80.000,00

UFMT

Estratégias de implementação da prática como componente curricular
e dos estágios supervisionados nos cursos de licenciatura.

80.000,00

UFPA

Licenciaturas: ações integradas em busca da formação docente
interdisciplinar.

80.000,00

UFPB

A licenciatura e a formação do educador: estratégias pedagógicas.

40.000,00

UFPE

Incentivo às inovações pedagógicas nos currículos dos cursos de
Licenciatura

80.000,00

UFPEL

Projeto Institucional das licenciaturas/UFPEL :normatizações das
práticas de ensino.

80.000,00

UFRB

Implantação de laboratórios para o ensino de licenciatura e formação
de professores em pedagogia , matemática e física.

80.000,00

UFRJ

A formação docente na UFRJ: espaços de diálogo entre saberes.

80.000,00

UFRN

Projeto de Consolidação das Licenciaturas na UFRN

80.000,00

UFRPE

Jogos e vídeos didáticos na escola pública , abordando a matemática e
química de forma lúdica e contextualizada.

80.000,00

UFRR

A formação dos futuros professores : integrando e difundindo o
conhecimento produzido nos cursos de licenciatura da UFRR.

80.000,00

UFRRJ

Aprofundando as ações de formação de professores: Temas
transversais e educação de jovens e adultos ( EJA)

80.000,00

Desafios da formação de professores para o século XXI: A construção
de um novo olhar sobre a prática docente.

78.000,00

UFS
UFSC

Acervo documental,memória educacional e formação de professores

80.000,00

Gestão e implantação de projetos pedagógicos: a ênfase em
processos avaliativos compartilhados entre professores , estudantes e
funcionários.

70.000,00

UFSJ

Formação de professores e os currículos de licenciatura da UFSJ A
avaliação que os egressos fazem de seus cursos e o fortalecimento
dos projetos integrados Ensino Superior e Escola Básica.

80.000,00

UFSM

Práticas Educativas no contexto da formação de professores da
educação básica II- Qualificando as licenciaturas da UFSM

50.000,00

UFTM

O desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa do
professor de língua estrangeira e as novas tecnologias da informação
e da comunicação aplicadas ao ensino

50.000,00

UFU

Práticas Educativas no contexto da formação docente : espaço de
integração das licenciaturas com as escolas de educação básica e
comunidade.

80.000,00

UFV

Fórum das Licenciaturas UFV

70.000,00

UFSCAR

UNIFAP
UNIFESP

UNIR

Da teoria construída na academia à prática de ensino: transposição e
didatização de objetos de ensino.

30.000,00

Residência pedagógica:um diálogo em construção

70.000,00

Redimensionando os currículos das licenciaturas na UNIR: estratégias
de formação didático-científica frente as avanços tecnológicos.

80.000,00
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Instituição

Projeto

R$

UECE

Fortalecimento das disciplinas pedagógicas nas licenciaturas UECE

30.000,00

UEFS

Ensinar e aprender brincando : proposta alternativas para a formação de
docentes .

20.000,00

UEL

Formação de professores: consolidação das práticas interdisciplinares nas
licenciaturas.

80.000,00

UEM

Resgate e consolidação do Fórum das Licenciaturas da UEM : fortalecimento
interno e articulação com escolas públicas

40.000,00

UEMS

A formação docente no Mato Grosso do Sul: construindo espaços intra e
extra-institucionais.

40.000,00

UERN

Transposição didática do tema poluição numa perspectiva multidisciplinar

40.000,00

UESC

Identidade , alteridade e paisagem:educação pelo olhar.

40.000,00

Formação continuada para docentes das licenciaturas da UNEAL

20.000,00

Aprendizagem baseada em problemas :uma estratégia para a formação de
professores de ciências biológicas

80.000,00

Licenciatura: uma formação em muitas mãos e em contextos
multidisciplinares.

80.000,00

UNEAL
UNEB
UNICAMP

UNIMONTES educ@r: rede colaborativa de aprendizagem.

UPE

Integração Universidade/Escola Básica: aproximações favoráveis à melhoria
do ensino e da aprendizagem.

20.000,00

10.000,00

Iguatemy Maria de Lucena Martins
Secretária de Educação Superior Substituta

3

