
 

 
 
 

PROJETOS DAS LICENCIATURAS DA UFPEL 
 

CURSO PROJETO ÊNFASE COORDENAÇÃO EMENTA CONTATO 
Teatro ARTE CONTEMPORÂNEA, 

PROCESSOS DE CRIAÇÃO 
E PSICANÁLISE: 
SAGRADO, AFETOS E 
SEGREDOS 

Pesquisa Nara Graça Salles O projeto propõe uma investigação 
com abordagem qualitativa acerca 
da saúde mental, loucura e os 
processos de criação em arte 
contemporânea a partir do 
procedimento metodológico 
instaurações cênicas; aplicado em 
um grupo de estudos e atenção a 
saúde mental composto por alunos 
e alunas de qualquer curso da 
UFPEL e também aberto à pessoas 
da comunidade externa em geral, 
enfocando a arte em seus processos 
criativos em suas variadas 
expressões e linguagens e as 
possíveis relações com a psicanálise 
em uma perspectiva terapêutica 
artística e como poética da 
existência. O projeto prevê 
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instaurações cênicas nas praças e 
ruas da cidade (pós pandemia). 

Teatro Leituras compartilhadas: 
práticas de leitura e 
escuta de dramaturgias 

Extensão Fernanda Vieira 
Fernandes 

O projeto de extensão Leituras 
compartilhadas: práticas de leitura 
e escuta de dramaturgias teve início 
em 2020, vinculado ao curso de 
Teatro-Licenciatura da Universidade 
Federal de Pelotas, e tem como foco 
principal a formação de leitores e 
ouvintes a partir de oficinas e 
vivências de leituras dramáticas em 
escolas e outros espaços 
institucionais públicos e privados da 
cidade de Pelotas e região. Através 
do projeto de extensão, busca-se 
colocar outros sujeitos no 
protagonismo da leitura, 
acessibilizando o contato com a 
literatura e o teatro. 

site da UFPel: 
https://wp.ufpel.edu.b
r/leiturasufpel/leituras-
compartilhadas/ 
E nosso contato: 
leiturascompartilhadas.
ufpel@gmail.com 
 

Teatro LADRA - Laboratório de 
dramaturgia na escola 

Extensão Marina de Oliveira O LADRA – Laboratório de 
dramaturgia – é um projeto 
unificado, com ênfase na extensão, 
mas que tem desdobramentos e 
ações na pesquisa e no ensino. O 
eixo da extensão tem como cerne 
oficinas de criação dramatúrgica 
desenvolvidas em escolas da rede 
pública estadual, mais 
especificamente no ensino médio. O 
eixo do ensino abriga o trabalho 
desenvolvido por alunos do curso 
de Teatro e de outras graduações 
nas disciplinas “Dramaturgia” e 
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“Laboratório de criação 
dramatúrgica”. A pesquisa, por seu 
turno, contempla as análises das 
criações dramatúrgicas produzidas 
no âmbito do LADRA, entrelaçadas 
com os aportes teóricos vinculados 
ao tema. 

Pedagogia Minutos Literários e 
Primeiras Páginas 

PET Educação 
da UFPel 

Cristina Rosa Os programas – no ar desde o início 
de abril de 2020 – são constituídos 
por leituras literárias de textos de 
diferentes gêneros, gravadas em 
áudio pelos acadêmicos que 
integram o projeto e, 
posteriormente, produzidas e 
mixadas com trilhas sonoras. Ao 
serem publicadas em uma 
plataforma on-line gratuita, 
ampliam a capacidade de mais e 
mais pessoas ouvirem. 

http://peteducacao.blo
gspot.com/2020/05/mi
nutos-literarios.html 

Pedagogia Jornadas Multilinguagens Extensão Rose Miranda O projeto Jornadas Multilinguagens 
abrirá suas ações com duas oficinas 
na área de Educação Matemática 
(Frações e Tangram) e uma sobre 
Ambientes Virtuais de 
aprendizagem. 

https://wp.ufpel.edu.b
r/lvm/ 

Pedagogia Folclore e Educação Extensão Rose Miranda O projeto Folclore e Educação 
iniciará com uma oficina sobre 
Lendas Folclóricas. 

https://wp.ufpel.edu.b
r/folcloreeeducacao/ 

Pedagogia PROJETO: PEDAGOGIA DA 
PRESENÇA: REDES DE 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO EM TEMPOS DE 

Grupo de 
Pesquisa 
Laboratório de 
Formação e 

Maiane Fomentar processos de 
(auto)formação e desenvolvimento 
profissional e humano, 
ressignificando memórias e 

maianeho@yahoo.com
.br 
labforma.ufpel@gmail.
com 
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PANDEMIA Estudos da 
Infância 
(UFPel/CNPq) 

concepções sobre o trabalho 
docente para as necessidades e 
demandas em cenários de 
pandemia e pós-pandemia. 
Estudo crítico e comparativo da 
diversidade de pedagogias 
participativas e suas estratégias de 
produção de experiências para a 
aprendizagem coletiva das crianças 
e dos adultos. 

Facebook: 
@labforma.ufpel 
Instagram: @labforma 
 

Pedagogia V Seminário de Inovação 
Pedagógica:interações 
acadêmico-profissional 
 
que será realizado no 
final do mês de novembro 
ou no início do mês de 
dezembro de 2021.  
 
 

 Diana No Seminário, realizado há 4 anos 
em Rodas de ConversAÇÃO, 
professores da educação básica e 
do ensino superior, juntamente com 
licenciandos e outros profissionais 
da educação compartilham as 
experiências por estes consideradas 
como uma inovação pedagógica.  
 
O evento é gratuito e 100% on-line, 
com um caráter horizontal de 
partilha de saberes e 
conhecimentos por meio da escrita, 
socialização e reescrita de 
experiências com inovação 
pedagógica. Trata-se de uma forma 
de valorizar o que muitas escolas e 
profissionais da educação fazem 
para transformar as situações e 
desafios educacionais, no âmbito da 
gestão, das metodologias, do 
currículo, do ambiente e das 
relações interpessoais. Após escrita, 

https://sipunipampa.wi
xsite.com/ivsip 



lidas e reescritas, estas experiências 
são socializadas durante 2 dias e, no 
coletivo, participantes criam e 
apresentam performances artístico-
culturais para expressarem as 
sínteses do que aprendemos e 
criamos, com inovação pedagógica. 
 

Qímica Um novo dia de Cientista Extensão BRUNO DOS SANTOS 
PASTORIZA 

Divulgar as pesquisas que têm sido 
feitas no PPGQ, apresentar e 
motivar a estudantes da Escola 
Básica o trabalho na pesquisa em 
Química e 
suas diferentes áreas. 
 

bspastoriza@gmail.co
m 

Química Transfere - Mediação de 
conhecimentos de 
Química entre 
Comunidades e 
Universidade 

Extensão Aline Joana Temos a oferecer ao público escolar 
os conteúdos que postamos nas 
redes sociais (Facebook e 
Instagram) do projeto de extensão 
Transfere (@projetotransfere) em 
colaboração com outro projeto de 
extensão TICs e um projeto de 
ensino QuiCo, todos no âmbito da 
Universidade Federal de Pelotas. 
Postamos nas redes sociais 
conteúdos de Química e Ciências 
destinados ao público escolar, com 
foco em estudantes do Ensino 
Médio. 
 

@projetotransfere 
 
alinejoana@gmail.com 

Química Professores de Química 
em formação com e na 
comunidade escolar  

 Fábio André Sangiogo  O grupo conta com atividades de 
Ensino que visam discutir o tema da 
Covid-19, em especial, com 
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discussões que introduzem a ciência 
Química em escolas de educação 
básica, na perspectiva da formação 
para a cidadania. A discussão pode 
envolver a disciplina de Ciências 
e/ou de Química, portanto, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. 

Biologia Vegetando Extensão GUSTAVO MAIA 
SOUZA 

Divulgar os resultados dos trabalhos 
desenvolvidos nos projetos de 
pesquisa do Laboratório de 
Cognição e Eletrofisiologia Vegetal 
(LACEV-UFPel), 
buscando incluir e inserir junto à 
comunidade escolar temas 
envolvendo inteligência e cognição 
em plantas, ecofisiologia vegetal, 
serviços 
ecossistêmicos associados, 
produção de alimentos, práticas 
agrícolas e suas relações com o 
nosso cotidiano. 
 

 

 


