
 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRO 

PROJETO/PROGRAMA DE EXTENSÃO 

[   ] Novo 

[X] Renovação.  

Código: ________________ 

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

1. Título 

Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos 

Informe o título completo da Ação de Extensão. 

 

2. Modalidade da Ação de Extensão 

Modalidade da Ação de Extensão:  [A] 

Informe a letra correspondente à modalidade (opção única). Observe a conceituação do Plano 
Nacional de Extensão transcrita abaixo e escolha a que mais se encaixe à ação de extensão 

proposta. 

 a. Programa: Conjunto de ações de caráter orgânico-institucional, de médio e longo 

prazo, com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo comum, articulando projetos 

e outras ações existentes. 

 b. Projeto: Conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, social, 

cultural, científico e tecnológico. Se um projeto se caracteriza por uma relação 

contratual de prestação de serviços, deverá ser registrada como “Prestação de serviços”. 

Entretanto, se essa prestação é parte de um conjunto de ações processuais contínuas, a 

ação deve ser registrada como projeto. Cursos não devem ser registrados como projetos, 

embora sua elaboração envolva a existência de projeto operacional. 



 

 

 

3. Possibilidade de parceria com as outras ações de extensão (insira o número de 

linhas que julgar necessário): 

Necessário anexar a declaração de parceria com a ação. 

Informe se a Ação de Extensão possui vínculo com algum Programa ou Projeto de Extensão: 

Qual? Projeto Escola Livre. 

 

4. Área Temática 

4.1. Área Principal (Selecione apenas uma 

opção) 
4.2. Linha temáticas do PIE ao qual está 

vinculado. 

4.1.1. Saúde 

4.1.2. Tecnologia 

4.1.3. Trabalho 

4.1.4.  Meio Ambiente 

4.1.5. Cultura 

4.1.6. Comunicação 

4.1.7. Educação 

4.1.8. Direitos Humanos 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

[X] 

[    ] 

4.2.1. Agroecologia, Sustentabilidade e 

Tecnologias Socioambientais  

4.2.2. Ciência, Educação e 

Interdisciplinaridade  

4.2.3. Educação e Ações Afirmativas 

4.2.4. Saúde e Qualidade de Vida 
4.2.5. Trabalho, Renda e Economia 

solidária 

[X] 

 

[X] 

 

 

[    ] 

[    ] 

[    ] 

 

Todas as ações de extensão devem ser classificadas segundo uma área temática. Quando 

relacionadas a mais de uma área, propõe-se que sejam classificadas em área temática 

principal e secundária. Mesmo que não se encontre no conjunto das áreas temáticas uma 



 

 

correspondência absoluta entre o objeto da ação e o conteúdo descrito nas áreas, a mais 

aproximada, tematicamente, deverá ser escolhida. 

 

5. Setor de Origem (Campus/Curso) 

5.1. Curso: BIBLIOTECONOMIA, DTI, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRODER 

5.2. Fone: 88 32219200 

5.3. Campus: JUAZEIRO DO NORTE 

5.4. Fone: 88 32219200 

 

6. Data de Início e Data de Término da Ação de Extensão   

6.1. Início:FEV 6.2. Término:DEZ 6.3. Prorrogável: Não[  ]Sim 

[X] 

 

7. Município(s) onde será desenvolvida a Ação de Extensão (insira o número de 

linhas que julgar necessário): 

CRATO, JUAZEIRO, BARBALHA, MISSÃO VELHA, IGUATÚ, FORTALEZA. 

 

 

8. Identificação do(s) local(is) de Realização da Ação de Extensão (insira o número 

de linhas que julgar necessário): 

Instituição/Comunidade/Bairro Endereço 



 

 

Universidade Regional do Cariri – URCA Rua Cel. Antônio Luis, 1161 - CRATO 

Universidade Regional do Cariri – Campus 

Iguatu 

Endereço: Av. Deoclécio Lima Verde, s/n - 

Areias I, IGUATU 

Universidade Estadual do Cariri – Campus 

Iguatu 

Endereço: Av. Deoclécio Lima Verde, s/n - 

Areias I, IGUATU 

Universidade Federal do Ceará Endereço: Av. da Universidade, 2853 - 

Benfica, FORTALEZA 

Centro de Estudos em Lúdicidade e lazer – 

PROEX/UFC 

Endereço: Av. da Universidade, 2853 - 

Benfica, FORTALEZA 

Instituto Federal do Ceará – Campus Juazeiro 

do Norte 

Endereço: Av. Plácido Aderaldo Castelo, 1646 

- Planalto, JUAZEIRO DO NORTE 

Igrejota – PROEX/UFC Endereço: Av. da Universidade, 2853 - 

Benfica, FORTALEZA 

Escola Iracema Porto das Artes - Fortaleza Endereço: R. Dragão do Mar, 160 - Praia de 

Iracema, FORTALEZA 

 

9.  Identificação de Parceria Externa (insira o número de linhas que julgar 

necessário):  

Necessário anexar a declaração de parceria externa. 

Nome da Instituição Tipo de Instituição Forma de Inserção 

Direção de Pesquisa da Universidade Regional do 

Cariri - URCA/ Campus Multi-institucional 

Humberto Teixeira na Cidade de Iguatu 

TS GD/EI 

Informe a razão social por extenso no campo “nome da instituição”. 



 

 

Para o tipo de instituição informe se ela é pública (PU), privada (PR) ou do terceiro 

setor (TS). 

Para a forma de Inserção especifique se: gera demanda (GD); participa na definição de 

ações (DA); fornece instalações e/ou equipamentos (IE); participa do financiamento (FI); 

e outras formas (OF). 

 

10. Público Alvo (insira o número de linhas que julgar necessário): 

Caracterização Tipo de Público Número previsto 

Estudantes de graduação D 800 

Estudantes de ensino médio e fundamental D 600 

Professores de Universidade Pública D 150 

Professores de Escolas Públicas D 150 

Tipo de público: direto (D) ou indireto (I). 

 

BLOCO II – DETALHAMENTO DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

11. Resumo da Ação de Extensão (até 1000 caracteres) 

Os jogos cooperativos são uma forma educativa de interagir com a realidade, criando uma cultura 

de cooperação entre os indivíduos, com vistas a valorizar e dinamizar processos criativos, capazes 

de (re)significar as relações educacionais. Proporcionar essas atividades lúdicas na forma de 

metodologias educativas, de cunho interdisciplinar, valorizando os saberes e a participação 

voluntária é a premissa desse projeto.  

Este surge ao constatarmos à necessidade de incitar, exercitar e divulgar a proposta como uma ação 

(re)educativa, capaz de transformar nosso condicionamento competitivo em alternativas 

cooperativas para conviver em grupo.  

Para isso, a criação de grupos de estudos, o levantamento e sistematização dessas atitudes 

pedagógicas e os relatos de experiência das aplicações metodológica serão utilizados, em conjunto 



 

 

a eventos, palestras e publicações; com o objetivo de tornar a educação um processo não-

excludente, dinâmico e horizontal dos participantes. 

 

12. Justificativa (até 5000 caracteres) 

As metodologias educacionais representadas nos jogos cooperativos propõem formas de interagir 

com a realidade, fortalecendo relações onde as pessoas possam partilhar seus conhecimentos de 

forma integrada, com menos exclusão e maior participação.  

Compreendemos que a competição e a colaboração fazem parte da nossa cultura, dependendo de 

nossa interação com a realidade social em reforçar o modelo atual (competitivo) ou repensar esses 

processos.  

Essa proposta surge ao constatarmos à necessidade de incitar, exercitar e divulgar os jogos 

cooperativos como uma ação (re)educativa, capaz de transformar nosso condicionamento 

competitivo em alternativas cooperativas para conviver em grupo. 

A partir disto, notamos a necessidade de uma ação educativa, que possibilite momentos de conexão 

coletiva para a resolução de problemas, abraçando a cultura de paz e fortalecendo a autonomia dos 

participantes. Nos jogos cooperativos o diálogo e o trabalho em grupo são os processos para se 

alcançar a vitória, estando estes orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da 

igualdade participativa, da autonomia e do bem comum. 

Estudantes e professores de instituições de ensino formam o público direto, através da participação 

nas atividades propostas; e indireto, como interlocutor, multiplicador e divulgador de atividades e 

valores que propomos para esse projeto. 

Para o ano de 2017, pretendemos, com a reformulação do programa LIJC através das experiências 

de 2015 e 2016, ampliar as ações realizadas no ano anterior, trabalhando em cinco eixos:  



 

 

Laboratório Criativo de Jogos Cooperativos: Espaço criativo para produção de jogos 

cooperativos utilizados como métodos educativos, através da interação lúdica significativa por 

meio dos temas a serem abordados pelos atores que fazem a educação.  

Laboratório Interdisciplinar de Metodologias Ativas: Mediar espaços educativos entre ações de 

escolas e universidades públicas com vistas ao fomento as metodologias ativas na educação, bem 

como ferramentas que propiciem, a este nível de didática, à educação horizontal e cooperativa por 

meio de treinamentos, palestras e softwares de apoio a educação.  

Ciclo de Palestras sobre Jogos Cooperativos: Apresentar, por meio de palestras, minicursos e 

oficinas as possibilidades práticas de utilização dos jogos cooperativos como ferramenta educativa 

que valoriza a interação entre os atores que fazem a educação.  

Grupo de Estudos sobre Jogos Cooperativos: Espaço onde os bolsistas e voluntários tomam 

contato com temas e conceitos ligados aos jogos cooperativos, à pesquisa científica e a produção 

textual. Aberto a comunidade, conta com uma importante rede de colaboradores constituída em 

meio digital, durante o primeiro e segundo anos do programa. Nosso objetivo é o de fortalecer o 

campo de estudos e as atividades acadêmicas dos bolsistas. 

I Encontro de Práticas Inovadoras em Educação: Propomos este evento como um espaço para 

divulgação das práticas inovadoras em educação realizadas por professores de instituições de 

ensino, públicas e privadas, na região do cariri, onde possamos congregar estas experiências e 

práticas sistematizadas através de e-book (REA), divulgando para todo Brasil as ações propostas 

em nossa região. 

Proporcionar estas atividades possibilita a aproximação da problemática apresentada com o público 

direto e indireto descrito para o programa. Superando essa perspectiva, os estudantes de graduação 

da UFCA e participantes do projeto terão contato com atividades educativas que oportunizam 

ampliar e trocar conhecimentos com atores dos diferentes campos. A UFCA, em Juazeiro do Norte, 

possui apenas uma licenciatura, o que torna dificultoso o acesso a estas oportunidades no cotidiano 



 

 

da graduação. 

Fortalecer a autonomia dos participantes em um espaço criativo e democrático, voltado a inclusão 

e a troca de ideias, oportuniza aos bolsistas e colaboradores a oportunidade de revigorar seus laços 

com a universidade, visto que um ambiente cooperativo propicia maior interação e diálogo, espaço 

este, concebido na perspectiva das múltiplas relações e da diversidade.  

Entre nossos objetivos está o de favorecer o trabalho conjunto, apoiado na interação lúdica, 

visando a participação voluntaria e proporcionando atitudes positivas para a integração e 

colaboração em vistas a produção de conhecimento cientifico e como forma de afetar o cotidiano 

dos participantes de nossas ações, sejam bolsistas, colaboradores ou público direto/indireto.  

Esses cinco projetos, que incluem este programa, se inter-relacionam por meio da temática dos 

jogos cooperativos, da cultura de paz estabelecida em seus valores, da inovação em educação, das 

metodologias ativas e da autonomia; além disto, os temas transversais interdependentes são chave 

para seu sucesso. 

O papel dos colaboradores e de outros projetos/atividades de extensão da UFCA e de outras 

instituições assume fundamental importância na formação e articulação dos objetivos do projeto, 

facilitando uma rede que articula informações e dialoga de forma colaborativa. 

Fundamentar a relevância e pertinência do programa como resposta a um problema ou 

necessidade identificada. O texto deve ser objetivo e sucinto, baseado em dados, 

pesquisas, diagnósticos e indicadores sobre a questão. Destacar sua relevância na 

perspectiva acadêmica e social, o público que se destina e o resultado esperado. Em 

caso de proposta de continuidade explicitar o estágio em que se encontra o 

programa/projeto e as ações já executadas. 

 

13. Objetivos 

13.1 Objetivo Geral 



 

 

Essa proposta surge ao constatarmos à necessidade de incitar, exercitar e divulgar a proposta dos 

jogos colaborativos como uma ação (re)educativa, capaz de transformar nosso condicionamento 

competitivo em alternativas cooperativas de cunho interdisciplinar. 

 

13.2 Objetivos Específicos 

Fomentar a criação de metodologias e atividades que serão aplicadas junto aos estudantes e 

professores; 

Favorecer as relações educativas inter-relacionadas e de forma contextualizada no processo 

educativo; 

Redescobrir talentos e rever práticas em torno de uma forma interconectada de produção 

cognitiva; 

Manutenção do grupo de estudos com vistas a contribuir significativamente para a formação 

acadêmica dos participantes; 

Fomentar a cultura de paz e a autonomia dos participantes; 

Cultivar interlocutores, multiplicadores e divulgadores de atividades e valores que propomos 

para esse projeto; 

Primar pela horizontalidade das relações educacionais; 

Proporcionar um espaço onde os bolsistas e colaboradores possam realizar atividades criativas 

significantes a sua formação acadêmica por meio do ensino, da pesquisa e da cultura como 

formas integradas da extensão; 

Fomentar a participação de outros projetos por meio de diálogo constante; 

Estabelecer a extensão universitária como ferramenta para mediar os saberes entre os 

participantes (público alvo) e a universidade (coordenação, bolsistas e voluntário; 

conhecimento sistematizado); 

Favorecer a divulgação de práticas inovadoras em educação; 

Trabalhar com recursos educacionais abertos; 



 

 

Discutir temas relevantes ao campo da educação; 

Promover atividades lúdicas de cunho educativo transversalmente a eventos da UFCA e 

parceiros. 

 

14. Metas (até 1000 caracteres) 

Face a justificativa apresentada, detalhar os resultados quantitativos e que se espera 

obter com a realização da ação de extensão. No caso de programa, relacionar os 

objetivos que orientam as ações dos projetos que integram o programa e que indicam os 

resultados a serem alcançados. Deve estar em consonância com os objetivos gerais de 

cada projeto. 

Exerceremos processos de criação, sistematização e aplicação que envolvam jogos 

cooperativos criados pelo LIJC; 

Elaboração de relatos de experiência que contextualizam à coleta de depoimentos e registro de 

situações e casos relevantes que ocorreram durante a implementação dos jogos cooperativos; 

Realização de oficinas e palestras temáticas sobre metodologias ativas na educação, visando 

mediar as discussões entre a didática, formação docente e discente; 

Aplicar um jogo cooperativo sobre desenvolvimento sustentável e realizar, a partir deste, 

estudos do campo da didática; 

Oportunizar, por meio dos ciclos de palestras, o acesso e a discussão sobre os jogos 

cooperativos como ferramenta educativa; 

Facilitar, por meio dos projetos inclusos neste programa, a (re)significação e valores como a 

participação, inclusão e a democracia nos espaços educativos; 

Criar um espaço para o desenvolvimento criativo de bolsistas e voluntários, afetando 

diretamente sua relação com a universidade por meio de experiências nos campos educativo e 

de pesquisa; 

Realização de um evento focado nas práticas inovadoras em educação de todo o cariri onde 



 

 

possamos apresentar a sociedade o resultado das ações de educadores de toda região. 

 

15. Referenciais Teóricos (até 5000 caracteres) 

Expor a fundamentação teórico-metodológica da ação de extensão – linha pedagógica 

adotada, referencial técnico que o sustenta, estratégias a serem adotadas e sua 

operacionalização. 

Reconhecemos a extensão universitária a partir do conceito de mediação onde “toda ação de 

interferência [...] direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual 

ou coletiva; que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena ou parcialmente, 

uma necessidade informacional (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p.3), reconhecendo a ação por 

meio de um novo paradigma que medeia os saberes entre a comunidades e o saber 

sistematizado da universidade, estando ambos relacionados, de forma indissociável e 

horizontal. 

A horizontalidade das relações educacionais norteia as referenciais deste programa, esta 

permeia o trabalho de Freire (1987, 1996), sendo estabelecida como uma base dialógica onde 

os atores do processo se encontram lado-a-lado, trabalhando em conjunto para criar os 

fundamentos necessários da ação pedagógica, entendendo que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção” (FREIRE, 1996). 

Cabe-nos uma atitude interdisciplinar, que rompa a barreira que separa os conhecimentos e os 

horizontalize, afinal os “paradigmas clássicos, fundados numa visão industrialista predatória, 

antropocêntrica e desenvolvimentista, estão se esgotando, não dando conta de explicar o 

momento presente e de responder às necessidades futuras” (GADOTI, 2003). Definimos a 

interdisciplinaridade de acordo com Fazenda (2008) e Gadoti (2003), como uma atitude 

pedagógica que visa romper a barreira positivista de fragmentação, que reconhece a 

importância dos diversos saberes e vincula aos participantes, redescobrir seus talentos e rever 

suas práticas em torno de uma forma sistêmica de valoração cognitiva. 

Para que o diálogo entre educação e interdisciplinaridade ocorra, compreendemos o papel 

fundamental da participação, que segundo Boardenave (1983), “é fazer parte, tomar parte ou 

ter parte” em algo, em grupo, levando os atores envolvidos no processo a “se sentir” parte, 

reconhecendo-se sujeito do processo de tomada de decisão”. Não podemos pensar uma 

educação horizontal, fundamentada na interdisciplinaridade, sem oportunizar vias para a 



 

 

participação, os jogos cooperativos e as metodologias ativas são importantes mecanismos de 

mediação para o fomento a participação em ações educativas. 

Nos jogos cooperativos o processo é tão importante quanto o resultado, sua estrutura 

alternativa onde os participantes jogam uns com os outros, ao invés de uns contra os outros, 

estabelece o jogo cooperativo como uma atividade onde os participantes podem ter igual 

importância. Joga-se para superar desafios, joga-se por gostar do jogo e pela satisfação de 

joga-lo, nestes jogos o esforço cooperativo é a ferramenta para vencer, muito mais importante 

torna-se, portanto, reconhecer o outro como parceiro, que divide com você o mesmo interesse 

em um processo onde as pessoas se complementam. (BROTO, 2013; ALMEIDA, 2011, 

ALMEIDA 2010). 

ALMEIDA (2010) complementa a ideia quando nos descreve que a finalidade dos jogos 

cooperativos é o brincar com o outro, o sucesso e o fracasso são compartilhados, todos 

fazemos parte do mesmo jogo. 

As Metodologias Ativas proporcionam uma nova visão contra hegemônica ao estabelecer os 

participantes como figura central da ação educativa, portanto, de caráter horizontal. Sua 

implementação favorece uma motivação autônoma incluindo o fortalecimento da percepção do 

estudante de ser origem da própria ação, ao serem apresentadas oportunidades de 

problematização de situações envolvidas na programação escolar, de escolha de aspectos dos 

conteúdos de estudo, de caminhos possíveis para o desenvolvimento de respostas ou soluções 

para os problemas que se apresentam alternativas criativas para a conclusão do estudo ou da 

pesquisa, entre outras possibilidades (BERBEL, 2011). 

Desta forma os jogos cooperativos, tal como fomentados pelo LIJC se tornam metodologias 

ativas, propiciando a participação horizontal centrada nos participantes. Ambos os temas se 

encontram inter-relacionados, o que amplia as possibilidades de atuação e mediação do 

programa. 

Concluímos esse referencial compreendendo que as ações voltadas aos jogos cooperativos são 

capazes de fomentar a participação, visto que valorizam o conjunto, a conquista de metas que 

seriam impossíveis de forma individual. Buscaremos reconhecer e sistematizar essas 

experiências (ações, atitudes e metodologias), que vão de encontro ao paradigma individualista 

formado pela racionalidade instrumental, viabilizando a formação de uma cultura da 

participação voluntária e colaborativa orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, 

da igualdade participativa, da autonomia e do bem comum. 



 

 

 

16. Metodologia / Atividades (até 5000 caracteres) 

Expor a fundamentação teórico-metodológica da ação de extensão – linha pedagógica 

adotada, referencial técnico que o sustenta, estratégias a serem adotadas e sua 

operacionalização. Detalhar como as diferentes etapas serão implementadas e qual a 

inter-relação entre as mesmas. 

No caso de programa (válido apenas para a modalidade Ampla Concorrência), 

incluir a síntese dos projetos que integram as ações. 

Nossas atividades se dão com base em um Grupo de Estudos Sobre Jogos Cooperativos, de 

caráter aberto a participação voluntária, presencial, visando promover o compartilhamento e a 

aprendizagem coletiva de conhecimentos, habilidades e saberes.  

Além da discussão de textos de interesse coletivo sobre os temas centrais e transversais do 

LIJC, a orientação para a escrita científica, utilização de softwares de apoio a pesquisa, 

sistematização de conteúdo científico, formação em habilidades e competências 

metacognitivas e publicação de resultados; forma um grupo de estratégias que contribuem 

significativamente tanto com a formação acadêmica dos bolsistas e voluntários, como para a 

comunidade acadêmica e em especial à outros projetos e programas de extensão que 

constantemente solicitam a participação do LIJC para mediar treinamentos e orientações neste 

campo. 

Baseados nestes estudos, utilizamos do Ciclo Criativo de Jogos Cooperativos (ANTUNES; 

LIMA, 2015) para a confecção de nossos jogos cooperativos. Estes, produzido pelo 

Laboratório Criativo de Jogos Cooperativos, tem como tema o Desenvolvimento 

Sustentável e suas dimensões (SACHS, 2011) e a epistemologia. 

Para análise científica e avaliação da implementação destes jogos, utilizaremos da percepção 

dos participantes, captadas através da metodologia de grupo focal (MINAYO, 2013) que 

dialogará de forma sistêmica com as pesquisas realizadas. Para análise destes dados, 

utilizamos do Discurso do Sujeito Coletivo, método qualiquantitativo de análise de conteúdo 

onde dialogam com o qualitativo e o quantitativo, que são perspectiva para qualquer pesquisa 

(LEFEVRE; LEFEVRE, 2012). 

Estas ferramentas, manuais e estudos serão disponibilizadas, inclusive, na forma de recurso 



 

 

educacional aberto (REA), dentro do portal do LIJC e da UFCA. 

O projeto Ciclo de Palestras apresentará ideias e valores, por meio dos jogos cooperativos, 

dos estudos realizados e das experiências do programa, para a comunidade, não sendo um 

espaço de transmissão, mas de produção do conhecimento ao problematizar e buscar novas 

soluções para conflitos eminentes entre os atores que fazem a educação. A exposição dialogada 

é a metodologia que utilizamos para incitar a discussão, no entanto, a utilização de grandes 

grupos focais (MINAYO, 2013) é o objetivo a ser alcançado. 

Com base nas necessidades aferidas em 2016 surge o projeto Laboratório Interdisciplinar 

em Metodologias Ativas, como parte do programa, uma vez manifesta por diversos 

professores que participaram das ações as necessidades de reconhecer este novo paradigma da 

educação. Pretendemos realizar nossas ações com base na pesquisa-ação (THIOLENT, 2006), 

para além do trabalho conjunto aos educadores, dispormos de dados locais para projetarmos, 

em eventos científicos, estas ações, difundindo se uso e apreciação. 

Através da parceria com estudantes e servidores do IFCE – Campus Juazeiro do Norte e da 

Universidade do Vale do São Francisco – UNIVASF, estamos dialogando com a construção de 

mecanismo digitais que auxiliem o educador na jornada de empreender pelo campo das 

metodologias ativas, desta forma, propiciando cursos e treinamentos, softwares livres e demais 

plataformas digitais de acesso simples e aberto. 

 

O I Encontro de Práticas Inovadoras em Educação, surge ao constatamos que muito professores 

já executam projetos que podem ser replicados em diversas instituições e estudados a nível de 

graduação e pós-graduação. No entanto, as instituições públicas não ofertam espaço para dar 

visibilidades a estas ações, que ficam concentradas localmente e poderiam contribuir com a 

educação de forma global. Desta forma, este evento propõe a publicização destas atividades e a sua 

sistematização em e-book (REA), para garantir acesso e difusão das ações educativas do cariri. 

 

A carga horária dos projetos descritos, principalmente dos que envolvem processos criativos, é 

bem variada, sua previsão é apresentada de forma didática no cronograma abaixo: 

Projeto/Atividade  Tempo de preparação  Tempo pedagógico  

Laboratório Criativo de Jogos 

cooperativos (1º jogo 

cooperativo)  

20 horas  80 horas  

Laboratório Criativo de Jogos 

cooperativos (2º jogo 

20 horas  80 horas  



 

 

cooperativo)  

Grupo de Estudos (Entre 10 e 

12 encontros previstos)  

40 horas  40 horas  

Laboratório Interdisciplinar 

em metodologias ativas 

60 horas  40 horas  

Ciclo de palestras  60 horas  30 horas  

Encontro de Práticas 

Inovadoras em Educação 

60 horas 24 horas 

 

Compreendemos que a educação se faz a partir da intercomunicação dos indivíduos que 

participam do processo, “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987). A educação significativa, por 

meio das interações é a base pedagógica que apoia o LIJC; o trabalho conjunto em vistas a 

(re)significar relações por meio do impacto lúdico significativo (SALEN; ZIMMERMAN, 

2012), compartilhando objetivos e experiências é ponto de partida quando desejamos inter-

relacionar as pessoas com o universo a sua volta. 

 

 

17. Relação da ação com a pesquisa, cultura e ensino (até 2000 caracteres) 

Realizaremos a criação e a sistematização de jogos cooperativos, que serão apresentados 

através de seminários, palestras, site e e-books para professores e estudantes como forma de 

dinamizar o processo ensino/aprendizagem de forma indissociada, apresentando sua relevância 

educativa e cientifica. 

Uma vez sistematizados estes processos, utilizaremos de metodologia qualiquantitativa para 

analisar os resultados de pesquisa e relatos de experiência apresentado aos pares artigos 

completos, resumos e resumos expandidos. 

Os jogos, por fazerem parte da ontologia humano, estão diretamente associados a cultura, 

onde, através de seus significados e do impacto lúdico, podemos estabelecer relações com 

vistas a fortalecer processos educativos, de fortalecimento das relações humanas e sociais, da 

interação e da discussão histórico-critica transversalmente. 

Desta forma, os diversos projetos dentro deste programa estão também relacionados com os 



 

 

princípios norteadores da extensão universitária ao proporcionar espaços de ensino, por meio 

dos jogos cooperativos como ferramentas educativas; da pesquisa, através da produção de 

relatos de experiências e pesquisas científica; e da cultura como tema favorecido pelo lúdico 

na disseminação de valores inter-relacionais propositivos a cultura de paz. 

 

18. Avaliação (até 1000 caracteres) 

Descreva os processos de avaliação utilizados deixando claro como comunidade, 

bolsistas, parceiros e outros atores da ação contribuem para os procedimentos. 

Realizaremos reuniões de grupo para avaliação, bimestralmente, sintetizando as principais 

atividades através de um relatório comparativo entre metas, objetivos e atividades propostas, 

buscando discutir sobre o resultado obtidos em cada atividade. Os participantes das ações 

poderão participar por meio de questionários, fórum aberto e do Grupo de Estudos. 

Através dos questionários podemos mensurar de que forma o projeto está sendo visto e como 

as ações estão sendo percebidas pelos participantes. Por meio do fórum aberto e as redes 

sociais, os participantes poderão opinar e qualificar as ações, de forma subjetiva, discutindo 

sobre melhorias do processo e da sistematização, elencando elementos qualitativos a este 

processo. 

Os membros do grupo de estudos podem participar das reuniões bimestrais de avaliação, 

auxiliando no processo com relatos e ideias para a melhoria das ações implementadas. Todos 

estes dados funcionam como base para melhorias em atividades futuras e serão publicizados no 

portal do LIJC. 
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Bloco III – Itens específicos para renovação 

20. Principais resultados alcançados nos anos anteriores 

Nossos principais resultados são qualitativos e quantitativos, para tanto, como uma rápida 



 

 

sistematização, apresentemos, inicialmente os dados quantitativos: 

 Total de atendimentos diretos em 2015: 234; 

 Total de atendimentos diretos em 2016: 1195; 

 Total de atendimento Indiretos em 2015: Indefinido; 

 Total de atendimento Indiretos em 2016: 600; 

 Total de publicações em eventos científicos em 2015: 7; 

 Total de publicações em eventos científicos em 2016: 7; 

 Total de artigos científicos publicados em revistas científicas em 2016: 1 (Qualis B2); 

 Demais artigos científicos aceitos para publicação em revistas científicas em 2016: 1 
(Qualis A1); 

 Total de artigos publicados até o momento: 16; 

 Total de oficinas ministradas em 2015: 4; 

 Total de oficinas ministradas em 2016: 11; 

 Total de encontros e eventos promovidos em 2016: 08; 

 Total de palestras realizadas em 2015: 3; 

 Total de palestras realizadas em 2016: 11; 

 Oficinas na Mostra UFCA em 2016: 2 oficinas; 

 Trabalhos apresentados na Mostra UFCA em 2016: 2 artigos; 

 Integração com programas e projetos de extensão na UFCA: PIE – Relação educação e 

escola básica, Projeto Escola Livre, Programa Paidéia Cidade Educadora, Laboratório 

Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social - LIEGS, Projeto Gestão Social nas 

Escolas, Usina de Ideias, Incubadora tecnológica de empreendimentos populares e 

solidários – ITEPS; 



 

 

 Integração com programas de extensão da UFC: Centro de Estudos em ludicidade e 

lazer, Igrejota, Labirinjo, Museu do Brinquedo, BrincarMóvel. 

Quanto aos dados qualitativos, notemos que a aceitação das publicações tem se elevado, com 

espaço em revistas científicas em extratos superiores, além disso, a procura de palestras e 

grupos de discussão advindo totalmente do público externo foi expressiva, denotando a 

aceitação e a credibilidade das ações, uma vez que instituições como a URCA, IFCE, UECE e 

UFC tem entrado em contato constante, ofertando convites e oportunidades de integração. 

O Feedback das redes sociais é bem positivo, atingindo uma comunidade ativa de quase 700 

participantes, principal canal de comunicação com o público de outras regiões. As postagens 

com atividades do LIJC chegam a atingir entre 800 (oitocentas) e 40000 (quarenta mil) pessoas 

no Facebook em 2016. 

Aprovação de palestra na The Developers Conference, acontecida na UNIRITER em Porto 

Alegre – RS, para a trilha Educação, também denota a aceitação de experiências educativas na 

área dos jogos cooperativos e da extensão universitária, uma vez que este é um dos maiores 

encontros do país a que discute de forma integrada tecnologia da informação, 

empreendedorismo, educação e tecnologias da comunicação e informação. 

Os resultados acadêmicos atingidos pelos bolsistas também foram de grande valia, ao qual, por 

meio de acompanhamento sistemático, pudemos orientar os estudantes quanto a dificuldades 

em sua graduação, ofertando espaço para mediação de saberes. Duas bolsistas puderam estar 

na disciplina de Educação para Sustentabilidade, matriculadas como alunas especiais dentro do 

Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável – PRODER/UFCA, 

obtendo nota máxima nas avaliações da disciplina. 

Desta forma, avaliamos que o Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos teve êxito 

significativo em suas atividades, mas que, no entanto, a partir do feedback dos participantes, 

bolsistas, colaboradores e voluntários cabe à reestruturação e reformulação de alguns pontos 

visando compreender de forma mais próxima à realidade as necessidades apresentadas na 

avaliação nos espaços de mediação. 

 

21. Inovações na proposta para este ano 

Para o ano de 2017, a partir da avaliação dos diversos participantes, estamos inserindo dois 



 

 

novos projetos. Desta forma, buscamos atender necessidades que foram salientadas em todo o 

percurso. 

Laboratório Interdisciplinar de Metodologias Ativas: Mediar espaços educativos entre ações de 

escolas e universidades públicas com vistas ao fomento as metodologias ativas na educação, bem 

como ferramentas que propiciem, a este nível de didática, à educação horizontal e cooperativa por 

meio de treinamentos, palestras e softwares de apoio a educação.  

I Encontro de Práticas Inovadoras em Educação: Propomos este evento como um espaço para 

divulgação das práticas inovadoras em educação realizadas por professores de instituições de 

ensino, públicas e privadas, na região do cariri, onde possamos congregar estas experiências e 

práticas sistematizadas através de e-book (REA), divulgando para todo Brasil as ações propostas 

em nossa região. 

O Laboratório Interdisciplinar de Metodologias Ativas atende a uma demanda dos professores 

das instituições de ensino visitadas, a partir da expertise obtida nos dois primeiros anos de atuação 

propomos a aplicação de novas metodologias educativas em instituições de ensino, tomando como 

base a pesquisa-ação, onde poderemos contribuir com a situação local e divulgar nossos resultados 

e atividades de acompanhamento e mediação. Para tanto, se insere o tema com maior reforço no 

grupo de estudos, para que bolsistas e coordenação possam dialogar com maior autonomia sobre 

possibilidades de propostas. 

Através da parceria com estudantes e servidores do IFCE – Campus Juazeiro do Norte e da 

Universidade do Vale do São Francisco – UNIVASF, estamos dialogando para a construção de 

mecanismo digitais que auxiliem o educador na jornada de empreender pelo campo das 

metodologias ativas, desta forma, propiciando cursos e treinamentos, softwares livres e demais 

plataformas digitais de acesso simples e aberto. 

Quanto ao I Encontro de Práticas Inovadoras em Educação, constatamos que muito professores 

já executam projetos que podem ser replicados em diversas instituições e estudados a nível de 



 

 

graduação e pós-graduação. No entanto, as instituições públicas não ofertam espaço para dar 

visibilidades a estas ações, que ficam concentradas localmente e poderiam contribuir com a 

educação de forma global. 

Desta forma, sistematizar um encontro com atividades, espaço para apresentação destas 

experiências, discussões acadêmicas e apresentação de resumos se torna uma ferramenta de grande 

valia educacional, auxiliando a preencher as lacunas apresentadas, contribuindo para a educação e 

a formação de indivíduos. Desejamos apresentar estas experiências na forma de Recursos 

Educacionais Abertos (REA) o que salienta nosso compromisso na difusão de uma educação livre 

e cooperativa. 

Para a realização desta atividade contamos com o apoio dos professores do curso de pedagogia da 

Universidade Regional do Cariri, bem como, dos nossos parceiros e rede de contatos construída 

nos últimos dois anos de atuação. Além disso, a prospecção de editais e recursos já se encontra em 

fase avançada de encaminhamentos, o que possibilita os recursos necessários para a ação; os 

recursos audiovisuais e de design já se encontram preparados e o sistema de inscrição e 

certificação online já se encontra organizado e pronto para o evento. 

 


