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“Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo
trabalho. Então, vamos pensar grande!”

Baltazar Andrade Guerra

Práticas inovadoras em pesquisa: síntese do dia 3/10/2016

O primeiro dia do SIPPE teve o foco na pesquisa e contou com a palestra “Conciliando virtualidade e presencialidade na 
formação de redes de pesquisa: os casos dos projetos internacionais de pesquisa JELARE, REGSA, LINKS 2015 e BRIDGE”, 
proferida pelo Prof. Dr. Baltazar Andrade Guerra, e com uma mesa redonda que debateu boas práticas e desafios para a 
pesquisa na interface virtual/presencial, formada pela Profa. Dra. Ana Luisa Mülbert, Profa. Dra. Diva Marília Flemming e Profa. 
Dra. Anelise Leal Cubas.

A palestra do Prof. Baltazar Guerra enfatizou a importância de se estabelecer redes de pesquisa com universidades estrangeiras 
para que as instituições brasileiras se tornem relevantes no meio científico internacional e para que a pesquisa revolucione a vida 
dos estudantes, e para isso as ferramentas virtuais são meios imprescindíveis.

A Profa. Dra. Ana Luisa Mulbert enfatizou a necessidade de haver um maior esclarecimento entre os estudantes do que é a 
Iniciação Científica e a importância de se selecionar candidatos a programas de IC a partir de competências específicas (como 
manipulação de planilhas e bancos de dados, entre outras). Além disso, a Profa. Mülbert ressaltou a importância de haver 
vínculos entre os cursos EaD e seus correlatos presenciais, para que a pesquisa se fortaleça. Outro fator significativo para 
envolver e motivar os estudantes é a conexão das pesquisas com a realidade locoregional do estudante.

A Profa. Dra. Diva Marília Flemming defendeu que a interdisciplinaridade na pesquisa é imprescindível e apresentou uma 
proposta alternativa para se estabelecer redes de pesquisa. Sua proposta envolve as seguintes medidas: estabelecer iniciação 
científica curricular (obrigatória) em bacharelados; estabelecer parcerias com programas de pós de áreas diversas para se obter 
orientadores para os projetos de IC curricular; aproveitar alunos que já tenham outras formações e já atuem como 
pesquisadores ou empreendedores, isentando-os de fazer a IC curricular caso publiquem trabalhos em parceria com a Unisul.

A Profa. Dra. Anelise Leal Cubas defendeu inserção de estudantes de cursos EaD em etapas de projetos de pesquisa física que 
não exijam a presença do pesquisador em um laboratório presencial. Há vários projetos em andamento nos grupos de pesquisa 
da Unisul que preveem etapas nas quais a presença do pesquisador no laboratório é absolutamente dispensável, e os 
estudantes EaD poderiam ser envolvidos nessas etapas.

Compromissos e encaminhamentos práticos estabelecidos

1. Assumir cada vez mais o rompimento da ideia de que há duas modalidades (virtual e presencial) e fomentar isso juntos aos 
gestores.
2. Obter maior sinergia entre os colaboradores do campus virtual e dos campi presenciais, envolvendo-os em trabalhos em 
conjunto.
3. A inclusão do campus virtual nas ações dos campi presenciais deve envolver também os estudantes e dos 77 polos de apoio 
presencial.
4. Organizar ações para trabalhar – junto aos professores-pesquisadores que já têm grupos de pesquisa estabelecidos em 
laboratórios presenciais, com projetos de pesquisa e extensão em andamento – uma mudança de postura, no sentido de incluir 
mais os estudantes dos cursos EaD em seus projetos.
5. Potencializar a presença dos estudantes nas atividades presenciais nos polos de apoio presencial para engajá-los em 
programas de pesquisa e extensão.
6. Aproximar-se das comunidades locais por meio de professores e estudantes que já atuam nelas.
7. Ampliar o número de grupos de pesquisa.
8. Aprimorar o apoio aos professores de modo a estimular a dedicação às atividades de pesquisa e extensão, valorizando as 
iniciativas e o trabalho realizado.
9. Incentivar e subsidiar mudanças na gestão e no projeto dos cursos, de modo a contemplar plenamente a pesquisa, e os 
professores tenham a pesquisa e a extensão como algo orgânico e adequadamente articulado com o ensino dentro do curso.

Assista à gravação do primeiro dia na íntegra por meio deste link: goo.gl/sPEQT7



“É preciso quebrar o paradigma de pensar a extensão apenas a partir das 
experiências da presencialidade. É preciso pensar algo absolutamente novo, 
radical, considerando todas as ferramentas disponíveis hoje para a educação 
a distância.”

Paulo Boff

Práticas inovadoras em extensão: síntese do dia 4/10/2016

O segundo dia do SIPPE teve o foco na extensão e contou com uma comunicação de abertura do Prof. Dr. Mauri Heerdt, uma 
mesa-redonda composta pela Profa. Msc. Carmem Lisiane Escouto de Souza (Unisinos, São Leopoldo–RS), pela Profa. Dra. 
Luciane Pinho de Almeida (Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Católica Dom Bosco / MS), pelo 
Prof. Msc. Geraldo Campos (coordenador do iLab, Unisul), e pela Profa. Msc. Maria Cristina Veit (assistente de extensão do 
Campus Virtual, Unisul), além de apresentações de boas práticas de extensão conciliando virtualidade e presencialidade.

A comunicação de abertura do Prof. Dr. Mauri Heerdt enfatizou o fato que de que, especialmente no caso de universidades 
comunitárias, a preocupação com a extensão diz respeito à antiga relação entre teoria e prática, porém vista sob uma nova 
perspectiva, mais comprometida com a comunidade onde a instituição se insere.

A Profa. Msc. Carmem Lisiane Escouto de Souza alertou para a necessidade de – antes de discutirmos sobre o que é virtual e o 
que é presencial, o que é distante e o que não é distante, o que é tecnológico e o que não é tecnológico – é preciso discutir 
sobre o que é educação, passando por cima de mitos que se construíram sobre a EaD.

A Profa. Dra. Luciane Pinho de Almeida problematizou alguns pontos referentes à extensão na interface virtual-presencial, entre 
eles: o espaço de aprendizagem e sua interação com o mundo real, no tempo presente; o estudante como protagonista das 
suas experiências (e não passivo em relação ao que o professor propõe); a comunidade como sendo o local onde se concretiza 
a relação entre a universidade e a realidade social; a extensão como processo educativo.

O Prof. Msc. Geraldo Campos abordou os ambientes de inovação e o compartilhamento do conhecimento como saídas para 
transcender a dicotomia virtual-presencial em práticas extensionistas. Ele defendeu TCCs que gerem experiências de startups, 
gestadas em ambientes colaborativos de inovação, como uma maneira de oferecer ao universitário – mais que um diploma 
apenas – um projeto de vida.

A Profa. Msc. Maria Cristina Veit abordou alguns desafios para a extensão na interface virtual-presencial: alinhamento do tempo 
de oferta de uma disciplina/unidade de aprendizagem e o processo de produção do conhecimento e integraçao com a 
comunidade; configuração de um ambiente virtual colaborativo que integre universidade, estudante e comunidade; e o 
desenho de uma metodologia clara com processos rotineiros de investigação e conteúdos fiéis à realidade investigada.

Apresentações de boas práticas: “Educação Ambiental na Unisul Virtual”, Prof. José Gabriel da Silva; “Tecnologias da educação 
aplicadas a finalidades sociais ou educacionais: desenvolvimento e implantação de um projeto de extensão na modalidade a 
distância”, Profas. Flávia Matuzawa e Ana Mülbert; “Brinquedoteca: espaço da literatura, do lúdico e da brincadeira em espaços 
educativos”, Profa. Maria Cristina Veit; “Capacitando e assessorando gestores de ONGs para a inovação, gestão, parcerias e a 
transparência”, Profa. Regina Panceri.

10. Aumentar, nos cursos de graduação EaD, o número de professores que também atuam nos programas stricto sensu, bem 
como outras formas de vinculação entre esses programas e as graduações correlatas.
11. Identificar, em cada curso, quais professores têm perfil de pesquisadores e extensionistas; após isso, auxiliá-los, por meio de 
formação continuada, com apoio à identificação e à participação em editais.
12. Fazer uma levantamento para traçar o perfil das comunidades onde estão os nossos estudantes EaD, a fim de identificar, por 
exemplo, as necessidades locais.
13. Incluir nas avaliações a distância atividades que estimulem o conhecimento da realidade local onde a Unisul e seus 
estudantes estão.
14. Desenvolver atividades nos polos (que sejam certificadas, como Atividades Complementares por exemplo) para levantar 
potencialidades de pesquisa, extensão e empreendedorismo nessas localidades.
15. Atribuir aos agentes da Unisul presentes nos polos de apoio presencial a função de supervisionar e auxiliar na execução de 
projetos de pequisa e extensão.
16. Envolver estudantes de cursos presenciais e EaD em um mesmo projeto de pesquisa, para atuarem colaborativamente.
17. Estabelecer parcerias com instituições das regiões onde estão os polos para uso de laboratórios (disponibilização de 
equipamentos e supervisão do uso destes).

Assista à gravação do segundo dia na íntegra por meio deste link: goo.gl/8X29XL




