
 

Edital de Seleção Bolsista UNIVERSIDADE SEM FRONTERIAS n.º 001/2021 – 
ESCOLAS DO CAMPO, COMUNIDADES E UNIVERSIDADE: INTERCÂMBIO DE 

SABERES 

 

A coordenação do Projeto Escolas do Campo, Comunidades e Universidade: intercâmbio de 

saberes contemplado com financiamento pelo Edital Nº 05/2019/Unidade Gestora do Fundo 
Paraná de Abertura e Divulgação dos Resultados divulga a abertura de inscrições para seleção 

de bolsistas para atuarem no projeto no período de 1.º de novembro 2021 até 31 de outubro de 
2022. As vagas são para as seguintes modalidades de bolsas com seu respectivo valor: 

Bolsa Vaga Valor da bolsa 
Recém-formado (nível superior) – ou 
Pedagogia, ou História, ou Ciências 

Sociais ou Licenciatura em Educação 
do Campo  

01 (uma) R$2.000,00 (dois mil 
reais) 

Estudante de Graduação – ou 
Pedagogia, ou História 

04 (quatro) R$745,00 (setecentos 
e quarenta e cinco 

reais) 
 

 Os critérios para seleção dos bolsistas seguirão os definidos pelo Edital 05/2019/UGF. Para 
o bolsista recém-formado: podem candidatar-se profissionais recém-formados que tenham 

concluído sua graduação há no máximo 03 (três anos) a contar da época da seleção. O candidato 

não pode ter vínculo empregatício ou receber qualquer modalidade de bolsa vinculada a projeto. A 

carga horária diária a ser dedicada ao projeto será se 06 (seis) horas e a semanal de 30 (trinta) 

horas de atividade. Para os bolsistas de graduação: podem candidatar-se para esta modalidade 

estudantes regularmente matriculado nos cursos de graduação nas Instituições de Ensino Superior 

do Paraná, que não tenham vínculo empregatício, nem recebam qualquer outra modalidade de 

bolsa vinculada a projeto. A carga horária diária a ser dedicada ao projeto será de 04 (quatro) horas 

e a semanal de 20 (vinte) horas. Dentre os candidatos que atendam os requisitos para concorrer às 

bolsas, os que estão em situação de vulnerabilidade social terão preferência na seleção. 

 Para se inscrever na seleção, os candidatos deverão 1) ler o resumo do projeto (ANEXO I 

deste edital) e 2) preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/F5gTfY5CvmJx7LS8A. 

A seleção se dará por meio de análise de documentos e preenchimento correto do formulário de 
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https://forms.gle/F5gTfY5CvmJx7LS8A


inscrição (obedecendo aos critérios de seleção acima) e entrevista por videochamada a ser 

marcada por e-mail ou por telefone com os inscritos que atendam as condições).  

 O prazo para a inscrição é de 21 a 25 de outubro de 2021. O resultado da seleção será 

publicado em edital no dia 27 de outubro 2021 no site da Unespar Campus de Paranaguá. Não 

caberá recursos para os critérios e o resultado da seleção; a percepção das bolsas não gera vínculo 

empregatício.  

 

Paranaguá, 21 de outubro de 2021 

 

 
_____________________________ 

Prof. Dr. João Guilherme de Souza Corrêa 

Coordenador e Orientador/Pesquisador do Projeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA 

PROJETO DE EXTENSÃO 

 UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLAS DO CAMPO, COMUNIDADES E UNIVERSIDADE: INTERCÂMBIO DE 
SABERES 

 

Versão resumida do Projeto de Extensão contemplado 
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Problema e Justificativa 

 

 A garantia formal que os sujeitos do campo (camponeses, indígenas, povos tradicionais, 

quilombolas, etc.) têm direito à uma educação escolar que respeite às suas especificidades e seja 

construída com sua participação é muito recente na história e na legislação brasileira. Data do final 

dos anos 1990 as primeiras articulações políticas institucionais que visaram disputar uma educação 

diferenciada para os povos que têm valores, cultura e uma forma de ser singulares em relação ao 

mundo urbano. Desde então, o que hoje já se chama de Educação do Campo, avançou em diversos 

direitos, conquistando importantes marcos legais para o seu estabelecimento. Entretanto, esse 

processo não é ausente de tensões várias. Ele ora avança, ora recua, sempre em disputa com outras 

concepções políticas e interesses econômicos poderosos.  

 No que se refere à legislação, são apenas das últimas duas décadas as diretrizes para a 

operacionalização em termos formais da Educação Básica das Escolas do Campo no Brasil. A 

construção de diretrizes municipais para a Educação do Campo não tem ainda uma década de 

existência e existem muitos municípios que sequer elaboraram as próprias orientações para seu 

território.  

 Embora os marcos legais sejam de fundamental importância para se consolidar qualquer 

modalidade de educação ofertada pelo poder público, algo que deve caminhar junto com eles é a 

articulação da sociedade civil. Em outros termos, uma legislação educacional faz mais sentido se, de 

fato, tiver uma vida social que a inspire. E é dentro dessa perspectiva que apresentamos a presente 

proposta.  

 O litoral do Paraná é formado por uma diversidade muito grande de população do campo: 

pescadores artesanais, populações indígenas, pequenos agricultores, trabalhadores rurais sem-terra e 

quilombolas compõe o quadro de sujeitos do campo na região. E, apesar de existirem escolas do 

campo na região, a maior parte delas emprega em suas práticas modelos de uma antiga educação rural 

“urbanocêntrica”. Em Paranaguá, maior município da região (e, por isso, sua maior referência), 

existem 14 Escolas do Campo, sendo que 05 (cinco) delas estão localizadas nas colônias agrícolas e 

09 (nove) nas ilhas da baía do município. Nessa cidade, as diretrizes municipais de educação do 

campo foram construídas coletivamente, tendo sido aprovadas já em 2011. No entanto, não é somente 

a partir dos marcos legais que se permite saber sobre o funcionamento da educação do campo. É de 

fundamental importância também a efetiva e constante participação da comunidade escolar (o que 

inclui o seu entorno) a fim de que a legislação não seja apena uma formalidade, mas que possa garantir 

uma prática educativa que atenda verdadeiramente às necessidades singulares dos seus participantes.  



 A Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR através do seu curso de Pedagogia no campus 

de Paranaguá pode contribuir com esse processo. Desde a mais recente reforma curricular do curso 

de graduação, em 2018, as estudantes de Pedagogia contam com uma disciplina chamada 

Fundamentos da Educação do Campo. Nela, as acadêmicas são introduzidas por meio de carga horária 

específica com teoria e prática às principais discussões sobre o tema e ao conhecimento da realidade 

das escolas do campo na região. No entanto, por ser uma disciplina recente, são muitas as 

possibilidades que a disciplina pode oferecer através do contato direto com as comunidades e com as 

escolas do campo. E, por ser também um curso dos mais antigos da instituição, sexagenário, com uma 

consolidada contribuição à área de educação da região, são muitas também as possibilidades que o 

curso pode vir a oferecer para o fortalecimento das práticas educativas do campo. 

 Dessa forma, o presente projeto propõe uma maior aproximação da universidade com as 

comunidades tradicionais e camponesas do litoral do Paraná. Essa aproximação se dará pela relação 

entre acadêmicas/os e professoras/es do curso de Pedagogia da UNESPAR Campus de Paranaguá e 

professoras/es e pedagogas/os que atuam na Educação Básica do campo da região, fazendo com que, 

de um modo, esse contato contribua para manter viva a interação entre as práticas didáticas das 

escolas do campo com as identidades dos sujeitos do campo e sua comunidade e, por outro modo, 

com a formação de estudantes de graduação a partir dos saberes desses profissionais da educação do 

campo e de sua população do entorno. Assim, cooperar para ampliar a relação universidade-

comunidade, bem como contribuir no processo de contínua formação dos/as profissionais ao 

incorporar ao currículo das/os acadêmicos do curso de Pedagogia o conhecimento produzido pelas 

populações tradicionais e camponesas e que, na maior parte das vezes, não está sistematizado e não 

chega à academia. Por fim, promover a difusão dos saberes tradicionais das comunidades e da escola 

do campo em ações de visibilidade da cultura local, por meio de palestras e exposição de elementos 

da educação e cultura do campo à comunidade em geral. 

 

Objeto do Projeto 

 Promover o reconhecimento da história e da memória das comunidades onde estão localizadas 

as Escolas do Campo no Litoral do Paraná; resgatar os saberes locais e práticas tradicionais de modo 

a permitir sua sistematização, utilização e valorização na elaboração de metodologias, práticas, planos 

de ensino e nas atividades didáticas das escolas na incorporação aos saberes acadêmicos, bem como 

difundir e dar visibilidade à cultura local, por meio de palestras e exposição de elementos da educação 

e cultura do campo à comunidade em geral. 

 



Metas a serem atingidas 

1. Selecionar escolas; 
 

2. Conhecer o território e a comunidade das escolas selecionadas; 
 

3. Levantamento de histórias e memórias; 
 

4. Realizar buscas em fontes documentais e bibliográficas sobre as comunidades e a sua escola; 
 

5. Colher e registrar saberes específicos e práticas tradicionais; 
 

6. Promover intercâmbio de conhecimentos entre a comunidade escolar do campo e a 
universidade; 

 

7. Elaborar coletivamente metodologias e ferramentas didáticas para uso no curso de Pedagogia; 
 

8. Realizar exposições temáticas a partir dos registros do Projeto; 
 

9. Prestar Contas. 
 

Público Alvo 

 Populações pertencentes às comunidades do campo do litoral do Paraná, sobretudo dos 

Municípios de Paranaguá, Guaraqueçaba, Morretes, Antonina e Pontal do Paraná; professores e 

funcionários da Educação Básica dos municípios do litoral; professores e funcionários do Ensino 

Superior dos municípios do litoral; estudantes de graduação de Pedagogia e outras licenciaturas, 

comunidade em geral.  

 

Metodologia para execução do projeto 

 

 Para a realização da proposta será necessário, como parte precípua, entrar em contato com as 

Secretarias de Educação dos Municípios de Paranaguá, Guaraqueçaba, Morretes, Antonina e Pontal 

do Paraná a fim de apresentar o projeto e propor parcerias que possam viabilizar uma melhor 

execução. Assim que esse contato inicial tiver sido estabelecido, iremos selecionar os bolsistas que 

formarão a equipe do projeto. Em conjunto com a equipe, e a partir do contato com as Secretarias 

Municipais de Educação, faremos a escolha das escolas do campo que serão o objeto desta prática 

extensionista. Nos propomos a selecionar quatro instituições que sejam representativas da diversidade 

de sujeitos do campo que compõe a população do litoral do Paraná.  



Uma vez selecionadas as escolas (e sua comunidade de entorno, que da própria escola, não se 

dissocia) organizaremos visitas a elas, mediadas pelo contato prévio com membros da escola, de 

modo que conheçamos seu território, sua comunidade e a própria escola. Para melhor realizar essa 

parte, será necessário empreender um conjunto de técnicas de pesquisa. Para tanto, faremos um 

treinamento da equipe em métodos qualitativos de pesquisa em ciências humanas junto com uma 

exposição sobre a própria natureza do projeto de extensão. No concernente ao trabalho de campo, 

num primeiro momento pretendemos utilizar a observação participante para fazer o melhor 

reconhecimento do território e de sua população, entrevistas não diretivas e semiestruturadas com 

lideranças populares, moradores e membros da comunidade escolar e pesquisa bibliográfica e 

documental. Nos propomos a realizar ainda, no momento in loco, reuniões focais entre acadêmicas/os 

de Pedagogia e as/os profissionais que atuam na educação do campo para a construção em conjunto 

de metodologia e práticas que permitam o intercâmbio de saberes e a viabilização de ferramentas 

didáticas (livros, cartilhas, cadernos pedagógicos, documentários, etc.) que possam servir a 

valorização dos saberes e práticas tradicionais das populações do campo e também para qualificar a 

formação da estudante de Pedagogia da Unespar-Paranaguá. Estimamos que serão necessárias, no 

mínimo, duas destas reuniões, que se realizarão nos momentos de visitas agendadas e nos demais 

momentos de encontro que haverá, como as duas palestras que esperamos organizar no campus para 

as demais estudantes de graduação e durante a visita, que também pretendemos colocar em prática, 

às comunidades, junto com grupos de pesquisas. Para a parte das pesquisas em fontes bibliográficas 

e documentais, vamos realizar incursões em acervos públicos e, se necessário, em particulares, de 

modo que estes nos auxiliem no entendimento do histórico da comunidade e de sua escola. No que 

se refere a elaboração de material didático, será preciso fazer registro textual e audiovisual do que for 

visto/pesquisado, e sempre mediado pela participação da comunidade escolar. Todo esse material 

coletado/registrado e produzido servirá de fonte para futuras publicações em formas de artigos e 

relatos de experiência.  Do meio para o fim do primeiro ano de atividades de projeto, esperamos 

aplicar o que for construído coletivamente no intercâmbio de saberes, numa ação conjunta que, ao 

mesmo tempo, contribua para a formação da estudante e seja também benéfico para à comunidade 

escolar (ferramentas didáticas, livros/cartilhas e/ou cadernos pedagógicos). Como parte do 

encerramento do primeiro ano de atividades, vamos realizar um encontro no Centro Cultural Palácio 

Mathias Bhön da Unespar para expor os resultados do projeto e para dialogar com a comunidade 

universitária e a sociedade em geral. Desse encontro resultará uma exposição temática temporária 

com registros da ação extensionista a ser realizada no mesmo Centro Cultural Palácio Mathias Bhön 

e no campus didático da Unespar-Paranaguá e com possibilidade de itinerância. 

 



Produtos/Serviços esperados 

 

 Promoção de 4 palestras para estudantes de graduação e de um encontro para estudantes e 

comunidade em geral; publicações de textos e livros com os resultados alcançados e a promoção de 

eventos acadêmicos e de partilha de saberes. Elaboração coletiva de um caderno pedagógico ou outros 

materiais que possam ser utilizados por profissionais que atuam ou atuarão na educação do campo na 

região litorânea do Paraná de maneira a contribuir com sua formação teórica e prática. É de interesse 

também ampliar a discussão com outros pesquisadores que estudam a cultura e a educação do campo 

de regiões litorâneas e costeiras em eventos nacionais que porventura aconteçam mais ao final da 

realização do presente projeto. 

 

Contribuição científica, tecnológica e de inovação 

 

 Incorporação dos saberes tradicionais das populações do campo ao saber acadêmico em 

Paranaguá e região; produção e sistematização pedagógica que valorizem a cultura local e a educação 

do campo como áreas a serem reconhecidas e respeitadas academicamente; elaboração de 

metodologias didáticas que lidem melhor com a diversidade cultural, educacional e social de regiões 

costeiras e/ou litorâneas.  

 

Impactos socioeconômicos do projeto 

 

1) Difusão do conhecimento acadêmico pela aproximação com a sociedade do entorno 

universitário; 

2) Sistematização, produção e elaboração de novos conhecimentos por meio da valorização de 

saberes populares; 

3) Vivências concretas de realidades educacionais por parte dos estudantes; 

4) Construção de ferramentas didáticas inovadoras; 

5) Valorização da cultural local; 

6) Estabelecimento de parcerias institucionais: ampliação das parcerias universitárias, 

governamentais, associativas e comunitárias 

 



Equipe do Projeto 

 

1 João Guilherme 
de Souza Corrêa UNESPAR 

Doutor em 
Ciências 
Sociais 

Coordenad
or e 

Orientador/ 
Pesquisado

r 

joao.correa@unespar.edu.br 
(41) 3423-
3644/ (41) 

99614-8589 

2 Henrique Klenk UNESPAR Doutor em 
Educação 

Orientador 
Voluntário henrique.klenk@unespar.edu.br  (41) 9937-

5563 

3 Cristina Cardoso UNESPAR Doutora em 
Educação 

Orientador 
Voluntário cristina.cardoso@unespar.edu.br  (41) 9222-

9023 

4 Magda de 
Oliveira Branco UNESPAR 

Doutora em 
Linguística 
Aplicada 

Orientador 
Voluntário magda.branco@unespar.edu.br  (41) 9105-

6681 

5 
Recém-formado 
a selecionar por 

edital  
     

6 

Estudante de 
graduação a 

selecionar por 
edital  

     

7 

Estudante de 
graduação a 

selecionar por 
edital 

     

8 

Estudante de 
graduação a 

selecionar por 
edital 

     

9 

Estudante de 
graduação a 

selecionar por 
edital 

     

 
 
Observação 
 

A realização do projeto foi impedida no período regular esperado, de setembro de 2020 a 

agosto 2021, por causa da decretação do estado de emergência sanitária frente à pandemia do Covid-

19 em meados de março de 2020 no Paraná. 

Ainda considerando a situação sanitária, informamos que obtivemos o aval da SETI para a 

realização do projeto de modo parcialmente remoto (em torno de 20% do total de atividades), 

especialmente no que tange a realização de palestras, oficinas e eventos, sem prejuízo da proposta 

original.  

As visitas às comunidades e às escolas serão feitas pela equipe respeitando os protocolos de 

prevenção e contaminação em relação ao novo coronavírus, como o uso de máscaras PFF2, 

distanciamento social, assepsia constante de mãos, utilização de espaços abertos e ventilados para 

conversas, entrevistas e reuniões.  
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