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RESUMO

A realidade enfrentada nas escolas públicas de educação básica no Brasil compreende situações de escassez de recursos, sobrecarga de professores, deficiências estruturais e

dificuldade de despertar o interesse por parte dos estudantes. Frente a isto, acompanham os professores de tais escolas a dificuldade e falta de oportunidades de se atualizarem,

tanto em relação a conhecimentos específicos das disciplinas que lecionam quanto em relação aos conhecimentos pedagógicos que permitam a transposição do “saber científico”

ao ensino escolar. Na área das Ciências, esta defasagem se torna especialmente conspícua em decorrência do acelerado avanço do conhecimento científico atual.A educação se

consolida como ferramenta de cidadania, com competência técnica e política, considerando-se a formação docente (inicial e continuada) como momentos de um processo

contínuo de construção de uma prática docente qualificada e afirmação da identidade, da profissionalidade e da profissionalização do professor. A atuação junto ao sistema

público de ensino constitui prioridade e foco do projeto, através do oferecimento de cursos de atualização de curta duração nas áreas de Ciências, com o objetivo de promover a

educação continuada para capacitar professores da rede escolar de Ubá e microrregião. Além disso, são enfatizados, ainda, como componentes dos cursos, os conhecimentos e

ferramentas pedagógicas necessárias para a transposição e adaptação dos novos conhecimentos adquiridos para a realidade encontrada na sala de aula nas escolas públicas.

Os cursos oferecidos são elaborados de modo padronizado, obedecendo a identidade visual do Prof-Ciências, com participação do corpo docente da UEMG Unidade Ubá, e

envolvimento de alunos de graduação também da Unidade Ubá como monitores, e são divulgados pelos monitores junto às escolas do município e região, presencialmente e pela

internet. Deste modo, os conhecimentos produzidos visarão à transformação social da realidade da comunidade local. 
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