
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Título: Formação de Discente Pesquisador 

1.2  Área temática Principal: 

(  ) Comunicação                   (x) Educação              (  ) Direitos Humanos e Justiça 

(  ) Cultura                              (  ) Meio Ambiente     (  ) Trabalho 

(  ) Tecnologia e Produção      (  ) Saúde                                                    

1.3  Nome do coordenador: Cláudia Maria Pinho de Abreu Pecegueiro  

1.3.1 Email ∕ telefone do coordenador: claudia.pecegueiro@ufma.br / (98) 

981210929 

1.4 Centro/Departamento/Coordenação de origem: Centro de Ciências Sociais/ 

Departamento de Biblioteconomia/ Curso de Biblioteconomia  

1.5 Vinculado a programa: SIM(  )   NÃO(x) 

         Caso sim, qual:_________________________________________________ 

1.6  Ano de criação do projeto: 2015 

1.7 Número e data da Resolução CONSEPE: 1443 CONSEPE 24 de junho de 

2016 

1.8  Município(s) atendido(s) pelo projeto: São Luís  

1.9  Público Alvo ( identificar e quantificar): Alunos de graduação da 

Universidade Federal do Maranhão e de demais Instituições de Ensino Superior do 

Estado do Maranhão e, alunos dos Programas de Pós-Graduação da Universidade 

Federal do Maranhão. Ao todo 330 alunos comtemplados.  

1.10  Objetivo geral: 

 - Possibilitar os alunos de graduação da Universidade Federal do Maranhão e de 

demais Instituições de Ensino Superior do Estado do Maranhão a ingressar no mundo da 

pesquisa como forma de criar, inovar, imaginar, questionar encontrar soluções e tomar 

decisões com autonomia, assim como, dota-los de conhecimentos acerca da pesquisa e 

dos processos inerentes a vida do pesquisador. 

1.11 Equipe Executora 

Número de Docentes Número de Discentes Número de Técnicos Pessoal Externo 

4 2 1 0 

 

2.  HISTÓRIA DO PROJETO  

mailto:claudia.pecegueiro@ufma.br


O ensino superior brasileiro, trabalha com a formação docente a partir do tripé ensino, 

pesquisa e extensão; busca formar profissionais com autonomia intelectual, postura 

ética e social. Nesse cenário, o ensino de graduação visa à formação de profissionais 

competentes com capacidade crítica e atuante, portanto, requer diretrizes que norteiem o 

desenvolvimento do atual processo. Nesse contexto o projeto formação de discente 

pesquisador, de caráter extensionista, desenvolveu cursos de capacitação para formação 

de discentes pesquisadores de forma semipresencial. Objetivando oportunizar aos 

alunos da Universidade Federal do Maranhão e a comunidade acadêmica externa à 

UFMA, bem como os alunos pertencentes aos programas estudantis, desenvolver 

atividades de pesquisa com o intuito de contribuir com a formação inicial, possibilitada 

pela inserção nos cursos de formação de 60 horas de aulas, em módulos sendo eles: 

Preenchimento do Currículo Lattes; Elaboração de projetos de pesquisa; Citações e 

referências; Tratamento de dados (quantitativo e qualitativo); Desenvolvimento de 

artigo científico; Apresentações em eventos: resumo, resumo estendido, banner e 

oratória. 

3. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA SOCIAL DO PROJETO: 

A comunhão entre conhecimento espontâneo e conhecimento científico deve 

ser estabelecida através do emprego de tecnologias, programas e conteúdos 

indispensáveis à orientação da investigação da realidade. Esse processo irá contribuir 

para a uma instigação crítica e reflexiva possibilitando o aprimoramento contínuo da 

capacidade de autoaprendizagem. Neste processo, a aquisição da informação será cada 

vez mais autônoma a construção da formação discente passa a ser dinâmica e contínua, 

instigando a curiosidade e o prazer da pesquisa e da capacidade criadora através da 

descoberta. 

Dessa forma esse projeto se justifica na busca de diferentes recursos teóricos, técnicos e 

metodológicos a fim de proporcionar aos discentes, dos programas estudantis, da 

Universidade Federal do Maranhão e de demais Instituições de Ensino Superior do 

Estado do Maranhão, meios para capacitá-los em ações voltados para o 

desenvolvimento da pesquisa que visa trazer informações relevantes desde a preparação 

do currículo, do projeto de pesquisa até a forma como devem se apresentar em 

congressos e eventos. 

 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 



Este projeto de formação de discente pesquisador, de caráter extensionista, 

pretende desenvolver, num período de 12 meses, curso de capacitação para formação de 

discentes pesquisadores de forma semipresencial com carga horária de 60 horas de 

aulas, em 6 módulos: Preenchimento do currículo lattes, Elaboração de projetos de 

pesquisa, citações e referências; Tratamento de dados (quantitativo e qualitativo); 

desenvolvimento de artigo científico; apresentações em eventos: resumo, resumo 

estendido, banner e oratória. 

5. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

Trabalhos publicados em eventos científicos;  

Trabalhos apresentados em eventos científicos; 

254 alunos certificados.  

6. PRODUTOS GERADOS  

Artigos publicados em anais de eventos; 

Pôster de apresentação de trabalhos em evento científico; 
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