
Programa Fortalecimento Acadêmico Continuado – FAC 4.0

Programa de Extensão

MODELO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

A Inovação Pedagógica pressupõe a realização de ações educativas as quais

sejam de tal forma ricas, flexíveis, diversas e “atuais” que abarquem a todos e a

cada um, incluindo aqueles com maior dificuldade ou em risco de exclusão,

marginalização e insucesso em sua trajetória formativa. Ademais, promover a

Inovação Pedagógica possibilita criar e desenvolver projetos inovadores no setor

educacional de forma diferenciada e significativa e que atenda aos desafios da

instituição como um todo, considerando as formas de ensino docente e do

aprendizado dos estudantes.

Portanto, o Programa de Apoio a Projetos de Inovação Pedagógica componente

do Programa de Fortalecimento Acadêmico Continuado - FAC 4.0 - da Faculdade

Senac Pernambuco visa à seleção de projetos didáticos experimentais para

intervenção direta e imediata no contexto da sala de aula nos cursos de

graduação de onde se vinculam.

Os projetos de Inovação Pedagógica submetidos no ano de 2022 serão

amparados pelo referido programa (FAC 4.0) da Faculdade Senac Pernambuco o

qual apresenta propostas e metas balizadas nas seguintes áreas preferenciais:

1. Fortalecimento de laboratórios didáticos, núcleos de estudos em salas,

ambientes ou similares;

2. Criação de recursos pedagógicos;

3. Intercâmbio docente e discente intercursos, na relação com a produção do

conhecimento e a formação do estudante;

4. Atualização continuada dos docentes;



5. Apoio aos colegiados para a implementação dos novos currículos baseados

nas Diretrizes Curriculares Nacionais;

6. Processos avaliativos;

7. Utilização de recursos multimídia;

8. Apoio ao reforço e permanência do estudante na graduação;

9. Promover inovação pedagógica por intermédio do uso das TDICs.

Os Projetos de Inovação Pedagógica podem ser tão variáveis quanto à sua

temática, realidades das comunidades e situações problemas as quais desejam

solucionar. O mesmo modelo para um determinado eixo temático e/ou áreas

preferenciais pode não ser adequado a todos os demais tipos de projetos.

De modo geral, a formatação do texto do Projeto de Inovação Pedagógica deve

seguir a configuração: tamanho A4, orientação de página retrato, margens

esquerda e superior com 3cm e margens inferiores e direita com 2cm, texto em

fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5cm e páginas

numeradas.

Abaixo, elenca-se sugestão de alguns elementos textuais os quais devem estar

presentes em um Projeto de Inovação Pedagógica submetido ao Programa de

Fortalecimento Acadêmico Continuado - FAC 4.0 da Faculdade Senac

Pernambuco:

1. TÍTULO DO PROJETO

Nominação do projeto com descrição sucinta englobando o conteúdo do projeto.

2. ÁREA PREFERENCIAL

Apresentar em qual área preferencial o projeto se enquadra e promoverá impacto:

(Fortalecimento de laboratórios didáticos, núcleos de estudos em salas, ambientes

ou similares; Criação de recursos pedagógicos; Intercâmbio docente e discente

intercursos, na relação com a produção do conhecimento e a formação do



estudante; Atualização continuada dos docentes; Apoio aos colegiados para a

implementação dos novos currículos baseados nas Diretrizes Curriculares

Nacionais; Processos avaliativos; Utilização de recursos multimídia; Apoio ao

reforço e permanência do estudante na graduação; Promover inovação

pedagógica por intermédio do uso das TDICs), justificando o posicionamento na

área de atuação, consoante a caracterização e objetivos do projeto. Pode-se

optar pelo vínculo em mais de uma área, quando for o caso.

3. DOCENTE COORDENADOR(A)

Professor(a) responsável pela submissão, registro e orientação do projeto. Neste

tópico deve ser apresentado breve currículo docente, considerando sua formação,

atuação docente, produção científica e demais informações que sejam

consideradas significativas.

4. EQUIPE TÉCNICA

Outros membros da comunidade acadêmica (estudantes, pesquisadores,

técnicos-administrativos, e/ou docentes) que estão envolvidos no projeto.

5. CURSO SUPERIOR

Curso de vínculo do(a) Docente Coordenador(a) do Projeto de Inovação

Pedagógica na Faculdade Senac Pernambuco. No caso de o(a) docente estar

lotado em mais de um curso, apresentar preferencialmente o curso ao qual está

vinculado o projeto. Neste tópico, deve ser apresentada em qual Unidade

Educacional da Faculdade Senac Pernambuco ocorrerá o Projeto de Inovação

Pedagógica.

6. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Instituições que irão apoiar o projeto ou auxiliar na execução das atividades.O

projeto que envolver parcerias com outras instituições, organizações e/ou



empresas, entidades e/ou movimentos sociais deverá constar, junto ao projeto,

uma Carta de Anuência em que conste o interesse e as atividades que serão

desenvolvidas no projeto. Caso estejam envolvidos recursos financeiros, estrutura

ou contrapartida institucional para o desenvolvimento do projeto deverá ser

celebrado um convênio ou acordo técnico-científico entre o(s) parceiro(s) e a

Faculdade Senac Pernambuco.

8. PERÍODO

Data de início e encerramento das atividades. Há projetos que por sua natureza

podem e devem prolongar-se por períodos longos. No entanto, para que seja

avaliado o progresso, todos os projetos devem ser reelaborados e reavaliados a

cada ano, sendo necessária nova submissão ao FAC 4.0.

9. RESUMO DA PROPOSTA

Apresentar de forma sucinta e objetiva a proposta. A contagem de caracteres

excluindo espaços deve ser de 1.200 a 1.500 caracteres.

10. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Base teórica a respeito da temática e da problematização do projeto, utilizando-se

como referências autores que já desenvolveram estudos sobre o assunto.As

referências no corpo do texto devem ser citadas obedecendo as normas da

ABNT/NBR 10520:2002 para citações em trabalhos acadêmicos.

11. OBJETIVOS

Aqui são abordadas as finalidades do projeto, ou seja, deve-se apresentar uma

correlação dos objetivos específicos e das ações necessárias para alcançá-los em

um prazo definido (plano de trabalho), bem como formas de acompanhamento do

desenvolvimento do projeto, indicadores de resultados e de impacto social.



12. JUSTIFICATIVA

Deve conter informações sobre a relevância do projeto e argumentação que o

justifique, motivação para sua concretização e impactos esperados, considerando

as práticas didático-pedagógicas e o modelo pedagógico institucional. Descrever a

relação do projeto com essas práticas e/ou modelo pedagógico; ademais com a

pesquisa e o ensino universitários, integrando os três pilares da instituição. Neste

tópico, é relevante descrever a contribuição para a formação integral do(a)

estudante de graduação.

13. RESULTADOS ESPERADOS

Descrição dos possíveis resultados e impactos gerados junto à comunidade,

através da demonstração de número de ações, atendimentos e questionários de

satisfação, por exemplo.

14. CRONOGRAMA

Definição das etapas do projeto por período de tempo. Neste tópico, deve-se

apresentar a forma de acompanhamento e de avaliação pelo(a) Docente

Coordenador(a) do Projeto de Inovação Pedagógica e dos impactos nas práticas

didático-pedagógicas e/ou no modelo pedagógico institucional.

15. ORÇAMENTO E  PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Após a definição e o planejamento detalhado das atividades, deve-se apresentar o

planejamento financeiro e recursos necessários para a execução do projeto de

extensão, considerando o tópico “itens de despesa autorizados” no edital do

Projeto de Inovação Pedagógica. Pode-se tomar como orientação os seguintes

questionamentos direcionadores:

● Quanto custará o projeto no geral e em cada uma de suas atividades?

● Quando se darão as despesas (em quais momentos, considerando o

cronograma, os recursos devem ser aplicados)?



● Quando os recursos deverão estar disponíveis (qual o momento de

pagamento, aquisição e outras atividades relacionadas)?

O orçamento é um resumo ou cronograma financeiro do projeto, no qual se indica

com o que e quando serão gastos os recursos e de que fontes virão os recursos

(no caso de parcerias e financiamentos externos, os mesmos deverão ser

explicitados neste tópico). Considere a descrição apresentada na memória de

cálculo apresentada no edital.

16. REFERÊNCIAS

Lista sistematizada dos trabalhos referenciais e autores utilizados na

fundamentação teórica do projeto. As referências do trabalho devem estar em

ordem alfabética, sem numeração e sem espaço, atendendo às normas da

ABNT/NBR 6023:2002.


