
Projeto Profissão Ciência 

 
“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo.” 

Paulo Freire - Patrono da educação brasileira 

 

Apresentação 

O Projeto Profissão Ciência da Associação dxs Pós-Graduandxs (APG)         

Helenira “Preta” Rezende da Universidade de São Paulo (USP) capital, visa           

fortalecer a atribuição da universidade pública e gratuita de integrar e           

compartilhar experiências com a comunidade externa a ela. Para isso busca           

aproximar o ensino médio público e a vivência científica da pós-graduação. 

Uma comissão composta por alunos da pós-graduação se propõe a atuar no            

planejamento, organização, viabilização e coordenação do projeto.  

 

Histórico 

Em Assembleia realizada no dia 14 de Maio de 2019, foi proposto o             

desenvolvimento de um projeto voltado à aproximação da Universidade de São           

Paulo com a comunidade externa. Com esse intuito, a APG articulou a criação             

do Projeto Profissão Ciência, que firmou com a Escola Estadual Sólon Borges            

dos Reis sua primeira parceria. A escola está localizada no Rio Pequeno,            

próxima à Cidade Universitária. 

 

Objetivo  

Visando ampliar as atividades para a consolidação da relação da universidade           

pública com a instituição de ensino médico público são descritos os seguintes            

objetivos: 

 

Objetivo geral 



o Estimular estudantes da pós-graduação a realizarem atividades de        

divulgação, promoção ao pensamento científico e defesa do ensino         

superior. 

 

Objetivos específicos 

o Apresentar a carreira de pesquisa como possibilidade de trabalho para          

egressos do ensino médio público; 

o Explicitar as relações entre pesquisa científica e vida cotidiana, para          

estimular a compreensão das várias formas com que o trabalho na           

universidade impacta a sociedade; 

o Oferecer ao aluno do ensino médio de escola pública atividades que           

estimulem o pensamento científico através de palestras, oficinas,        

vivências, minicursos, além de outros formatos;  

o Criar oportunidades de desenvolvimento do currículo dos pós        

graduandos e aproximação com a escola pública, potencializando o         

desenvolvimento de pesquisas ou projetos mais duradouros. 

Habilidades trabalhadas ao longo dos encontros: 

o Escolha de fontes de pesquisa; 

o Seleção de informações relevantes; 

o Análise do material coletado; 

o Divulgação de resultados. 

 

Mediação do Projeto com a Escola 

Pós-graduandos responsáveis pelo Projeto farão a mediação de todo o          

processo: organização das atividades, contato com o corpo pedagógico da          

instituição, divulgação e execução por meio de grupos de trabalho.  

Após a realização da atividade serão encaminhados à escola três formulários           

digitais de avaliação do projeto: um para ser respondido pelos professores, um            

pela direção e outro pelos alunos. As respostas a esses documentos, somadas            



a um balanço realizado pelos pós-graduandos participantes, contribuirão para a          

avaliação da APG quanto ao desempenho e evolução do projeto, fornecendo           

dados para melhorias a serem feitas em edições seguintes.  

Cronograma de atividades 

Essa edição do projeto, com abordagem longitudinal, acontecerá em um          

semestre letivo, sendo composto por sete (7) encontros (Quadro 1). 

Quadro 1. Cronograma de encontros durante o semestre 
Encontros Atividade Tempo de duração Mês 

0 Apresentação dos projetos de 
pesquisa e projeto. A definir Setembro 

1 Contextualização do tema de 
pesquisa dos alunos. A definir Setembro 

2 Metodologia A definir Outubro 
3 Análise de dados A definir Outubro 
4 Resultados e discussão A definir Outubro 
5 Elaboração de apresentação. A definir Novembro 

6 Apresentações na feira 
cultural da escola Todo o dia letivo Novembro 

 

Encontro Zero: Trata-se do primeiro contato oficial com os alunos, com o            

objetivo de apresentar o projeto aos estudantes da escola. Para isso serão            

feitas três perguntas norteadoras que poderão ser respondidas de forma livre e            

anônima, para serem depositadas em uma caixa e, posteriormente, lidas em           

conjunto: 

1. O que é ciência para você? 

2. O que você acha que um cientista faz? 

3. Se você fosse fazer uma pesquisa, sobre o que ela seria? OU Sobre o              

que você acha que seria interessante pesquisar? 

Após a coleta das respostas, os pós-graduandos apresentarão suas trajetórias          

como cientistas e estudantes de universidade pública. Ao final, será feita uma            

roda de conversa a partir das respostas contidas na caixa e das falas dos pós               

graduandos, visando questionar estereótipos ligados ao fazer científico e         

compartilhar diferentes percepções entre os pesquisadores e os estudantes do          



ensino médio público. Ao final do encontro zero, será(ão) exibida(s) aos           

estudantes uma ou mais imagens (a definir), que servirá(ão) como provocação           

para temas de pesquisa, a fim de suscitar o interesse até o encontro seguinte. 

Encontro 1: Trata-se da retomada da provocação feita no Encontro Zero           

através da observação da imagem exposta. Será uma imagem retirada de           

bancos de dados da internet ou de recortes de revistas e jornais, retratando             

situações cotidianas. A proposta é refletir com os alunos sobre possíveis           

perguntas norteadoras de pesquisa, levantar temas de interesse e observar          

que um mesmo fenômeno pode ser analisado sob diferentes perspectivas,          

inclusive de áreas do conhecimento distintas. 

Encontro 2: Trata-se de um exercício de metodologia científica para a           

obtenção de dados e seleção de fontes de pesquisa, se possível de acordo             

com as possibilidades oferecidas pela escola em termos de material e           

infraestrutura. Esta atividade será preparada de acordo com os temas de           

interesse levantados no encontro anterior 

Encontro 3: Trata-se de uma introdução à análise de dados obtidos pela            

pesquisa, ferramentas de análise a depender de cada área do conhecimento e            

dos temas em estudo 

Encontro 4: Trata-se de um aprendizado básico sobre demonstração dos          

resultados, como comunicá-los e de que forma isso contribui para          

compreensão do problema de pesquisa. Também serão abordados, de forma          

panorâmica, os impactos que pesquisas científicas (ou a ausência delas)          

produzem na sociedade  

Encontro 5: Trata-se da elaboração da apresentação do estudo. Como os           

alunos gostariam de comunicar a pesquisa no evento da escola, caso tenham            

interesse em expor na feira cultural. Nesse último encontro será abordada a            

questão do acesso ao ensino superior, com informações sobre formas          

alternativas de ingresso (reserva de vagas com critérios de raça e renda),            

cursos pré-vestibular populares e cursos técnicos.  

Encontro 6: Apresentação das pesquisas dos alunos no evento de          

encerramento da escola, a Feira Cultural. Sendo um espaço de interação livre,            



serão convidados representantes de cursos pré-vestibular populares e        

divulgadas informações sobre o acesso à educação pública superior. Ainda          

neste momento alunos de pós-graduação poderão apresentar suas pesquisas         

à comunidade escolar (formato de apresentação livre). 

 

Possibilidades futuras 

Futuramente pretende-se realizar dois projetos Profissão Ciência por ano,         

sendo uma proposta por semestre. Este formato visa ampliar a participação           

dos pós-graduandos, bem como diversificar os projetos propostos. Uma vez          

estabelecido o projeto, poderão ser alcançadas mais escolas. 

 


