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    Essa proposta de formação continuada foi
desenvolvida como Produto Educacional integrante da
dissertação Currículo Integrado e as Produções
Discursivas dos Projetos Pedagógicos no Contexto do
Ensino Médio Integrado e como pré-requisito para
obtenção do título de Mestre em Educação Profissional e
Tecnológica no Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica em Rede Nacional. Está
inserida na Linha de Pesquisa Organização e Memórias
de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e
Tecnológica (EPT), do Programa de Pós-Graduação em
Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) e pode
ser compreendida como uma devolutiva dos resultados
da pesquisa realizada nessa instituição.

    Nosso produto educacional contempla a proposta de
um curso em formato de MOOC (Massive Open Online

Course), a ser desenvolvido no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) Moodle do Instituto Federal
Farroupilha, com utilização dos próprios recursos desse
ambiente virtual, e ofertado através de projeto de
extensão a partir de 2021.
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O contexto educacional do IFFAR Campus
Avançado de Uruguaiana 

      O Instituto Federal Farroupilha – Campus Avançado de Uruguaiana
iniciou suas atividades no município em 2013, e atualmente oferta
cursos técnicos concomitantes, integrados ao ensino médio, além de
outras modalidades. A atividade dessa instituição em Uruguaiana é
extremamente relevante, pois com aproximadamente 300 alunos, o
Instituto oferece oportunidades de qualificação para jovens da
comunidade, independentemente de sua origem social, de maneira
que possam receber uma educação que os torne preparados para a
inserção na sociedade em todos os aspectos, seja social, político,
cultural, econômico e, além disso, possibilita prosseguir com seus
estudos em outros níveis, caso desejem.
      Gostaríamos de destacar a importância da formação docente
para a melhoria da compreensão dos fundamentos pedagógicos do
currículo integrado, bem como da educação profissional e
tecnológica, já que, Conforme Machado (2008, p. 15), “Os professores
da educação profissional enfrentam novos desafios relacionados às
mudanças organizacionais que afetam as relações profissionais”, por
isso os mesmos precisam compreender os aspectos relacionados à
integração entre os currículos de formação básica e de formação
profissional, para então desenvolver atividades pedagógicas
apropriadas tendo em vista as relações de trabalho.
      Considerando-se o Campus Avançado de Uruguaiana como uma
unidade relativamente recente, na qual a maioria dos docentes
atuantes iniciou a carreira no serviço público federal de ensino há
pouco tempo, podemos supor que ainda não houve tempo para que a
instituição fornecesse o incentivo ou mesmo o espaço necessário para
que os professores se reúnam com a finalidade de realizarem as
trocas sobre suas experiências docentes, ou mesmo de alinharem suas
práticas pedagógicas, na perspectiva de realizar trabalho conjunto na
linha da integração curricular.



      Diante desse cenário geral, constatamos em nossa pesquisa que a
maneira como estão organizadas as informações nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos analisados, permite que diversas
interpretações sejam construídas pelos seus usuários, o que pode
prejudicar a compreensão dos conceitos do currículo integrado.
      Pudemos observar que as maiores dificuldades partilhadas pelos
sujeitos desses grupos convergem para a maneira de realizar a
integração curricular entre a formação básica escolar e a formação
técnica, preparatória para o trabalho.
      Portanto, nossa proposta de formação foi elaborada pensando em
uma alternativa para a carência de orientações nos PPCs dos cursos de
Ensino Médio Técnico sobre como trabalhar a integração entre teoria e
prática, com a intenção de fornecer subsídios aos profissionais que
dependem desse documento, ou seja professores, estudantes e demais
pessoas que se identificam com a proposta de curso. Para a
complementação das informações contidas nos PPCs, optamos por
construir uma apresentação que englobe os fundamentos políticos e
pedagógicos do currículo integrado, abordagem pedagógica que
diferencia os Institutos Federais das demais escolas e também as bases
da Educação Profissional e Tecnológica.
      Por fim, esperamos que essa formação, através das indicações de
leitura e reflexão organizadas nos módulos, contribua no
aprofundamento dos conceitos sobre currículo integrado e incentive na
busca pela melhoria das informações nos PPCs pelas comissões dos
cursos, levando em consideração o que propomos a partir de nossas
pesquisas.
     Esperamos ainda que essa proposta possa ser utilizada pelas
demais unidades dos Institutos Federais que estejam passando pelas
mesmas dificuldades no que concerne à compreensão dos
pressupostos de currículo integrado e formação humana integral.



Objetivos

OBJETIVO GERAL:

Compreender os fundamentos político-pedagógicos
dos Institutos Federais de Educação Profissional e
Tecnológica necessários para concretização do 
 currículo integrado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Compreender a importância de um PPC estruturado
nos pressupostos do currículo integrado;

Conhecer os documentos institucionais que
orientam a construção de propostas curriculares de
cursos do ensino médio integrado;

Apreender as bases conceituais sobre currículo
integrado

Contribuir para a qualidade do ensino integrado
por meio da organização pedagógica de forma
integrada;

Desenvolver a iniciativa de colaboração com os
demais docentes da EPT;

Colaborar com a melhoria das orientações nos PPCs,
tendo em vista que são construídos coletivamente.



Sugestão de metodologia para
participação na formação

      A “Proposta de formação permanente com ênfase nas associações
entre teoria e prática apresentadas pelos PPCs dos cursos de Ensino
Médio Técnico do Instituto Federal Farroupilha” foi desenvolvida em
formato de MOOC (Massive Open Online Course) de forma que cada
participante possa realizar as atividades como leituras, reflexões,
exercícios, individualmente e sem prazo para finalizá-las, independente
de tutoria e sem depender do desempenho dos demais participantes.
      Entretanto, um dos nossos objetivos é incentivar a iniciativa de
colaboração didático-pedagógica entre os docentes da EPT, então
sugerimos como uma possibilidade o desenvolvimento do curso
simultaneamente pelos servidores docentes reunidos em grupos de
colegiado de curso ou ainda pelos integrantes do grupo de docentes
da mesma unidade institucional. Nesse sentido, os participantes
realizariam as leituras, reflexões e atividades em tempos síncronos, de
maneira que possam definir espaços para reunir e discutir os temas
estudados e as aplicações no seu contexto escolar.
      Continuando essa linha de organização, queremos sugerir ainda
que seja considerada a criação de grupos de estudo permanentes com
base nos textos indicados e muitos outros. Incluindo-se então, como
participantes nesses grupos: gestores, pedagogos, técnicos em
assuntos educacionais e docentes responsáveis pela formação geral e
pela formação profissional.
      A duração da formação vai depender da disponibilidade e
compromisso de cada servidor em realizar as leituras e reflexões.
Sobretudo, nossa intenção é manter a formação disponível, sem prazos
para conclusão das leituras ou mesmo de cada módulo, de forma
também a servir como fonte de consultas.
      A maioria dos materiais sugeridos podem ser baixados e os
materiais que não estão disponíveis gratuitamente fazem parte das
leituras complementares, porém, alguns podem ser encontrados nas
bibliotecas das unidades do IFFAR. A certificação poderá ser obtida ao
finalizar todas as tarefas propostas e a avaliação do curso, sendo que
o certificado terá o valor de curso de extensão.
      Na sequência, apresentamos capturas de imagens da nossa
proposta, a qual foi organizada no AVA Moodle do Instituto Federal
Farroupilha.
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