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Subprojeto (conforme item 4.4 do Edital nº 61/2013) 

 

Identificação do Subprojeto 

Área da licenciatura Ciências Sociais  
  

Modalidade do 
curso  

[ x] Presencial 
[ ] A distância  

  

Campus/polo1 Campus Paulo VI 

  

Município São Luís UF MA 
    

Nº de bolsas de 
iniciação à 

docência 

 
15 

Nº de bolsas de 
supervisão2 

 
3 

Nº de bolsas de 
coordenação de 

área3 

 
1 

  
 
 
 

Níveis e modalidades de ensino4 
  

Nível(is) de ensino [ ] educação infantil 
[ ] ensino fundamental 
[x] ensino médio 

  
Modalidade(s) de 

ensino 
[x ] educação regular 
[ ] educação profissional técnica de nível médio 
[ ] educação de jovens e adultos              
[ ] educação especial        
[ ] educação escolar indígena 
[ ] educação do campo 
[ ] educação quilombola 

 

 

Justificativa e objetivo da proposta, apenas quando se tratar de cadastro de 

subprojeto interdisciplinar 

                                                           
1
 Se o subprojeto envolver curso presencial, indicar o campus. Se envolver curso a distância, inserir o 

nome do polo. 
2
 A quantidade de supervisores deve obedecer à seguinte regra: cada professor deve supervisionar entre 

5 e 10 bolsistas de iniciação à docência.  
3
 A quantidade de coordenadores será determinada pela quantidade de bolsas de iniciação à docência 

informada. 
4
Marcar um ou mais níveis e modalidades de ensino abrangidos pelo subprojeto. 
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até 1500 caracteres 

 

  

Ações do Subprojeto 
 

 

Nome da ação 1: Construção de metodologias de ensino e pesquisa  

Construir metodologias de ensino e de pesquisa que contribuam para a 

consolidação da formação de professores de Sociologia para a Educação 

Básica, haja vista a necessidade de formação continuada de professores 

ativos nas escolas públicas, assim como buscar inovações nos processos de 

ensino-aprendizagem tendo em vista diminuir a evasão e a reprovação, bem 

como a superação das desigualdades socioeducacionais, a valorização da 

docência e a relação entre a universidade, escola e  sociedade. 

 

 

 Nome da ação 2: Desenvolvimento da imaginação sociológica  

Proporcionar processos de desenvolvimento da imaginação sociológica no 
ambiente escolar, através do estranhamento e da desnaturalização dos 
problemas sociais, de maneira que a formulação de novos elementos teóricos 
contribua para a adoção de métodos de ensino que valorize uma cultura 
escolar de inclusão das diferenças, em termos de classes sociais, raça/etnia, 
gênero, sexualidades, religião, necessidades especiais, entre outras diferenças 
que historicamente estruturaram sistemas de preconceito. e discriminação no 
meio social, em alguns momentos reforçados no ambiente escolar; 

 

Nome da ação 3: Cultura e identidade na escola 

Suscitar na escola, espaços de construção de identidades, por meio do direito 

à memória, envolvendo os alunos, os professores e a comunidade em 

pesquisa e projetos sobre cultura e identidades, patrimônio cultural material e 

imaterial, relações etnicorraciais e relações sociais de gênero, tendo como 

referência a concepção antropológica de cultura. 

 

 

 



                                                                                                   
 

3 
Atualizado em 11/09/2013 

 

Nome da ação 4: Consolidação da Licenciatura em Ciências Sociais 

Consolidar a Licenciatura de Ciências Sociais da Universidade Estadual do 

Maranhão, mediante a formulação de uma política de estágio que assegure 

aos licenciandos formas efetivas de interação com a comunidade escolar, na 

perspectiva de formar professores comprometidos com a superação das 

desigualdades sociais e educacionais do Maranhão e do país. 

 

Nome da ação 5: Implementação da Lei 10.639/03 

Estudo e formulação de metodologias que proporcionem aos professores e 

alunos do Ensino Médio a análise da Lei 10.639/03, bem como vivenciar e 

instrumentalizar as informações sobre a História e a Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, de forma a avaliarem criticamente as atitudes de preconceito e 

racismo e serem capazes de promover ações que eliminem essas condutas. 

 

Nome da ação 6: Reflexões sobre desenvolvimento, ambiente e sociedade 

Desenvolver visão crítica e compreender a polissemia das categorias 

desenvolvimento, pobreza, ambiente e sociedade; bem como os desafios e 

perspectivas da sustentabilidade na sociedade maranhense, marcada por 

indicadores sociais que apontam elevadas taxas de pessoas pobres, 

analfabetas, sem acesso a saneamento básico, assim como a importância da 

escola e a formação do educador nesse contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome da ação 8: Criar o Laboratório de Ensino de Sociologia 
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Constituir um espaço de formação continuada de professores de sociologia, 

congregando licenciados, bacharéis e pesquisadores, realização de oficinas 

pedagógicas; além de disponibilizar  materiais sobre o ensino de sociologia na 

Educação Básica, tais como: teses, dissertações, materiais didáticos, 

experiências didáticas, conteúdos programáticos, legislação e realização de 

intercâmbios com outras IES e Educação Básica.  

 

 

Coordenador(es) de área do subprojeto 

 
Nome e CPF do(s) professor(es) que assumirá(ão) a coordenação de área 

Profº Me. José Domingos Cantanhede Silva       CPF: 251 704 813-49 

Departamento/Curso/Unidade: Ciências Sociais/Ciências Sociais/CCSA  

Endereço Residencial: Rua Munim nº 1, Bl 3 Apt. 104 Cond. Vitre - Recanto do 
Vinhais  
CEP: 65070-017 São Luís - MA  
Telefones: (98)3256-0220 – (98)8867-51557 

E-mail: domingoscantanhede@uol.com.br 

Link para currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/8294642905468566 
É obrigatório informar todos os professores que assumirão as bolsas de coordenação de 

área. O número de bolsas será calculado automaticamente com base no número de bolsas 

de iniciação à docência do subprojeto (ver Anexo II da Portaria Capes nº 96/2013). 

 

 

Para informar o(s) coordenador(es) de área no sistema, o proponente deverá ter em 

mãos o CPF do professor da instituição. Todos os professores informados deverão 

possuir currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq, cujo link será 

recuperado automaticamente pelo sistema com base no CPF. Caso o professor não 

possua Lattes, o proponente não conseguirá finalizar a proposta. O currículo pode 

ser cadastrado no endereço: http://lattes.cnpq.br/ 

 

 

Nome da ação 7: Avaliação processual e final 

Identificar critérios e mecanismos que permitam processos permanentes de 

avaliação, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, dos resultados intermediários e 

finais, bem como os impactos do subprojeto. 

 

http://lattes.cnpq.br/8294642905468566
http://lattes.cnpq.br/
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NOME CÓDIGO LOCALIZAÇÃO 

Centro Ensino São Cristóvão  21273200 Travessa da Rua 12 - 

Paroquia São Raimundo 

 Centro de Ensino Paulo VI 21257582  Avenida 203 Campus da 

UEMA – São Luis 

CE ERASMO DIAS 21007446 Av. 12 Rua 65 – Maibão 

-Passo do Lumiar 

 

 

 

 

Resultados pretendidos: 

 

 Aproximar a universidade da escola e da comunidade por meio de 

intercâmbios de saberes e construção de novos conhecimentos;  

 

 Consolidação da licenciatura em Ciências Sociais da UEMA através de 

práticas pedagógicas fundamentadas nas tecnologias das áreas que 

constituem a identidade do curso (Antropologia, Ciência Política e Sociologia), 

exercitadas no contexto do ambiente escolar e das comunidades;  

 

   Implementação da legislação pertinente à obrigatoriedade da disciplina 

Sociologia no ensino médio, através da inserção de professores licenciados em 

Ciências Sociais nas escolas públicas e privadas; 

 

 Melhoria do desempenho dos professores do Ensino Médio na prática de 

ensino de Sociologia, com reflexos na melhoria do desempenho da escola nos 

processos de avaliação nacionais; 

 

  Articulação de uma rede de professores de sociologia do Ensino Médio 

comprometida com a melhoria dos indicadores socioeducacionais do 

Maranhão; 

 

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam
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 Melhoraria o desempenho dos estudantes do Ensino Médio na disciplina 

sociologia e áreas de domínio conexas;  

 

 Identificação da escola como espaço de educação socioambiental e de 

criação de conhecimentos e práticas voltadas para repensar a sustentabilidade 

do desenvolvimento e as políticas voltadas para a erradicação da pobreza e 

das desigualdades socioeducacionais; 

 

 

ORÇAMENTO 

DISCRIMINAÇÃO RECURSOS ANUAIS 

Iniciação à docência (15 bolsistas) 72.000,00 

Supervisão (3 supervisores x 12) 27.540,00 

Coordenação de área (1 coordenador) 16.800,00 

Total de recursos aplicados em bolsas 116.340,00 

Custeio 11.250,00 

TOTAL 127.590,00 

 

 

SOBRE O CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) 

O Curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Maranhão é oriundo 
de uma proposição do Departamento de Ciências Sociais, concebido mediante 
um amplo processo de discussão que se estendeu nos anos de 2004 e 2005. A 
aprovação no Conselho Superior desta Universidade ocorreu no ano de 2006.   
 
Concebido com a finalidade de reforçar o compromisso da UEMA com o 
desenvolvimento do estadual e regional, sem perder de vista sua inserção na 
comunidade científica nacional e internacional, o curso forma professores e 
pesquisadores para atuar nas três áreas que constituem a identidade do Curso 
de Ciências Sociais (Antropologia, Ciência Política e Sociologia).  
 
A participação dos alunos bolsistas no cotidiano nas escolas, seja em sala de 
aula, na integralização de atividades curriculares referentes aos conteúdos de 
Sociologia, ou em atividades extracurriculares como oficinas temáticas e 
multidisciplinares, constitui-se de fundamental importância para a formação de 
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professores comprometidos com as transformações sociais necessárias para  
ajudar o Estado do Maranhão melhorar seus indicadores socioeducacionais. 
 


