
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: THAYANE RISSANI FERREIRA

TÍTULO: A INTEGRAÇÃO ACADÊMICA JURÍDICA COM A COMUNIDADE FRUTALENSE ATRAVÉS DO ENSINO SOBRE CIDADANIA COMO MECANISMO DE CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA. 

AUTORES: HENRIQUE MORGADO CASSEB, THAYANE RISSANI FERREIRA, HENRIQUE MORGADO CASSEB, THAYANE RISSANI FERREIRA, GABRIEL RODRIGUES PEREIRA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: EDUCAÇÃO; CIDADANIA; POLÍTICA; ORGANIZAÇÃO; 

RESUMO

O projeto tem a característica de integração da comunidade acadêmica jurídica com escolas públicas do ensino médio de Frutal.

Foi averiguado com professores, diretores e alunos das escolas para verificar quais são os déficit acerca de conhecimentos básicos da política e cidadania brasileira, através de

um processo de pesquisa.

Foi utilizado o método empírico e de campo para basearmos a fundamentação teórica do projeto.

Posteriormente às pesquisas, foi realizado um  levantamento bibliográfico em relação ao tema, para que a linguagem fosse direcionada aos alunos.

Levantados esses dados e informações, fomentamos uma cartilha explicativa sobre o sistema político brasileiro e suas ramificações, baseando-se na Constituição Federal de

1988 .Depois do desenvolvimento da cartilha, foram elaboradas as palestras para apresentação de seu conteúdo.

O objetivo central desse projeto de extensão é levar um conhecimento tão básico, porém carente na conjuntura brasileira de educação, que foi perdida quando retiraram a OSPB

de forma errônea da grade curricular. Dessa forma, essa matéria foi condenada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (LDB) de 1996, por terem sido impregnadas de um “caráter negativo de doutrinação”. Porém essa disciplina deveria ter sido adaptada para a democracia.

Após o processo de realização das palestras foi possível certificar que o conhecimento sobre o tema abordado foi absorvido pelos alunos. Pudemos constatar, sobretudo em

rodas de conversas destinadas para o assunto.

No entanto, logo após o desfecho do projeto, o mesmo foi renovado para aumentar o alcance de participantes.
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