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Introdução/Objetivo
O presente escrito objetiva apresentar o trabalho que vem sendo realizado pelo
Núcleo de Práticas Complementares ao Ensino Regular no Loteamento CEVAL
(NUPRAC). Este projeto alinha-se ao Programa de Extensão Ação interdisciplinar de
atenção integral a carroceiros e catadores de lixo que trabalham às margens do
Arroio Santa Bárbara em Pelotas, instituído em 2006, tendo em vista minimizar a
vulnerabilidade e exclusão social dessa comunidade e investir na melhoria de sua
qualidade de vida. Ele representa, inicialmente, a possibilidade de inserção em
práticas educativas de alunos do Curso de Pedagogia da FaE/UFPel junto à
comunidade do Loteamento CEVAL, no Bairro Simões Lopes, através de atividades
que visam o reforço escolar de alunos da educação básica. Essa é uma maneira de
contemplar a necessidade dos graduandos em desenvolver atividades junto a
crianças que frequentam o ensino básico, tendo em vista o sucesso escolar, a não
repetência no ensino regular e, por consequência, a própria inclusão social.
Pretende-se também, através do voluntariado ou do auxílio pessoal e/ou institucional
de outras unidades da UFPel ou instituições parceiras, desenvolver atividades de
educação formal ou não formal voltadas para a realidade enfrentada pelos
graduandos e pela comunidade a ser atendida. Isso, objetivando, também, a
captação de recursos, a capacitação de pessoal e a articulação com programas e
projetos desenvolvidos pela Universidade e pela sociedade. Salienta-se que esse,
também, é um espaço potencial para o desenvolvimento de pesquisas junto ao
PPGE (Programa de Pós-graduação em Educação) da FaE/UFPel.

Metodologia
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A partir do projeto didático-pedagógico do Programa que vem sendo desenvolvido
no Loteamento CEVAL, pretende-se desencadear um movimento interdisciplinar e
permitir, através de ações interprofissionais e insterinstitucionais, a flexibilização e
integralização curricular. A metodologia proposta entende o NUPRAC como um
espaço de reflexões teórico-metodológicas docentes e discentes, assim como a
ação de práticas de ensino-aprendizagem inerentes ao espaço acadêmico e à
comunidade onde se desenvolve o mesmo. As seguintes atividades estão sendo
desenvolvidas junto ao NUPRAC: atividades de reforço escolar; criação de uma
biblioteca e de uma brinquedoteca com área de literatura infantil; uma sala com
recursos didáticos; espaço para receber a comunidade onde possam ser realizadas
palestras, cursos e oficinas que direta ou indiretamente, estejam ligadas à educação
como prevenção de doenças, meio ambiente, organização comunitária, ampliação
de oportunidades educacionais e profissionais, etc. Espera-se principalmente criar
entre os docentes, estudantes e comunidade um efetivo diálogo que exercite
democraticamente as relações de pertencimento à cidade através de trocas de
saberes acadêmicos e populares, atitudes e procedimentos, nas mais diferentes
áreas de formação universitária. Esse é um espaço potencial para a atuação de
voluntários e de instituições parceiras que vierem a ser agregadas ao Projeto.

Resultados e Discussão
O NUPRAC trabalha em um espaço com a intenção de produzir saberes que
contribuam com sua produção acadêmica e científica, assim como em sua formação
docente e cidadã, favorecendo uma experiência de interação com a realidade de
exclusão social, onde sejam socializadas competências e valores de sua formação
humana, acadêmica e profissional.  É inegável a melhoria da qualidade da educação
quando é possibilitado o contato direto dos estudantes com realidades concretas e
de troca de saberes acadêmicos e populares. Dessa forma, é estimulado o
desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a atuação
profissional pautada na cidadania e na função social da educação superior,
produzindo saberes, disponibilizando-os à comunidade e formando professores com
novos princípios.
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