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3. RESUMO

O projeto pretende tornar o campus Almenara um dos polos promotores e divulgadores do Modelo de Simulação da Organização das Nações Unidas
nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, bem como no Norte de Minas Gerais. Formar-se-á professores e alunos do Ensino Médio de Escolas da
comunidade que participarão do evento IFMUNDO, debatendo e formulando propostas para questões de cidadania global. Realizaremos, juntamente, a
1ª Mostra de Embaixadas no IFNMG-Almenara. Esse projeto interdisciplinar busca a integração de conteúdos e métodos de ensino entre as disciplinas
do núcleo comum e as disciplinas técnicas. Desse modo, o projeto servirá de modelo pedagógico de integração das áreas do conhecimento. Espera-se
frutificar entre nossos alunos a mentalidade cooperativa, que vise a paz, promova os direitos humanos e auxilie no desenvolvimento social, através de
práticas sustentáveis. Esses são os valores máximos da ONU, também contemplados nos objetivos do regulamento geral do IFNMG, quais sejam, de
manejar as habilidades e competências de uma formação geral, humanística e científica com o exercício de profissões técnicas.
4. JUSTIFICATIVA
A prática da simulação de organização da ONU pode criar um ambiente em que os jovens possam se engajar em atividades que envolvam
reflexão e modificação social e política, especialmente na microrregião do Baixo Jequitinhonha - área de abrangência do IFNMG Campus
Almenara.

5. OBJETIVO GERAL

Desenvolver no IFNMG Campus Almenara a experiência de um evento intercolegial na região do Baixo Jequitinhonha, de cunho cultural e pedagógico,
nos mesmos moldes do evento MINIONU, promovido pela PUC-MG. Além disso, há previsão de seleção e preparação de alunos para participação no
evento MINIONU, em Belo Horizonte (MG). O que se objetiva com esse projeto é a contribuição para reflexão sobre a cidadania global, questão
fundamental para um mundo mais harmônico.
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para além de uma formação humanística, pretende-se:

Aprimorar a capacidade de organização e exposição das ideias em debates.
Refletir sobre temas diversos que atingem a população global, e sobre o modo como as políticas globais interferem em questões regionais.
Estimular a solidariedade, o respeito e a empatia em relação a outros povos, pensando na dicotomia sociológica entre minorias e maiorias e nos
conceitos de alteridade e educação para a diversidade.
Promover atividades e vivências pedagógicas inter e transdisciplinares.
7. METODOLOGIA

Prevê-se a realização do projeto de acordo com as dez etapas relacionadas:
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Prevê-se a realização do projeto de acordo com as dez etapas relacionadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaboração do Plano de trabalho;
Realização de diagnóstico junto aos professores e alunos por meio de pesquisa quantitativa, anterior e posterior ao IFMUNDO;
Elaboração de material de pesquisa para auxílio na preparação dos alunos que participarão dos comitês do IFMUNDO;
Elaboração de material de divulgação do IFMUNDO;
Elaboração de um blog para divulgação do IFMUNDO e de todo o material de apoio;
Pesquisa sobre o funcionamento das simulações intercolegiais da ONU mais relevantes no Brasil e Mundo.
Acompanhamento do desempenho dos estudantes no IFMUNDO e, posteriormente, no evento MINIONU, para a preparação de um dossiê com
aspectos comparativos sobre ambas as experiências.
8. Elaboração do relatório final.
A primeira etapa do trabalho consiste na preparação de um plano de trabalho detalhado sobre as atividades dos pesquisadores envolvidos no projeto,
suas responsabilidades, divisão de tarefas e cronograma detalhado. Neste momento serão dados os primeiros passos para a organização do
IFMUNDO e para a mobilização dos alunos.
A segunda etapa diz respeito à realização de uma pesquisa quantitativa junto aos professores e estudantes para mensurar sua compreensão do papel
das Organização das Nações Unidas e das principais questões ali debatidas, de interesse mundial, bem como seu engajamento em questões políticas
e sociais, globais e locais. A pesquisa quantitativa é aquela que relata, em números, as opiniões e informações, gerando uma análise estatística dos
dados. Pesquisas probabilísticas são aquelas baseadas na aleatoriedade, de forma que as propriedades dos estimadores possam ser avaliadas
probabilisticamente. (SCHEAFFER et al, 1990).
Dadas as proporções do evento IFMUNDO na Instituição, realizar-se-á um censo online, por meio da utilização da plataforma Formulários Google, o que
permitirá agilidade na coleta de dados na medida em que sua resposta dependerá apenas da utilização de um aparelho com acesso à internet. O
questionário será aplicado no ato da inscrição no evento, que deverá utilizar a mesma plataforma. Alternativamente, dependendo do desenvolvimento da
pesquisa e dos desafios por ela apresentados, poderá ser proposta uma pesquisa amostral. Amostragem é uma técnica associada à redução da
população às dimensões menores sem que haja perda das características essenciais. Uma população, por sua vez, é um conjunto de elementos que
possuem algumas características definidas para o estudo. No intuito de representar essa população a amostragem deve considerar sua
representatividade, bem como a imparcialidade (STEPHENS & SPEIGEL, 2009).
Tais dados, após tabulados, revisados e validados, serão submetidos a um rigoroso tratamento estatístico que permitirá delinear o perfil dos estudantes
participantes e aprimorar as estratégias para a sua preparação para o evento. Após a realização do IFMUNDO, uma nova rodada de questionários será
aplicada para mensurar os ganhos em aprendizado sobre as temáticas trabalhadas no evento, bem como o aprimoramento das competências e
habilidades ali focadas. Ressalta-se que os dados coletados pelos questionários serão tabulados e processados com auxílio do software Statistical
Package for Social Sciences - SPSS, versão 20.0, específico para análises relacionadas às Ciências Sociais (MARTINEZ & FERREIRA, 2007).
Para uma efetiva condução da pesquisa, será adotada o pré-teste com o roteiro das entrevistas e questionários, a fim de verificar a consistência deste
instrumento enquanto formulação, aceitação e vocabulário das suas questões, com o objetivo de potencializar a efetividade destas técnicas. Segundo
Duarte (2010) o pré-teste é capaz de identificar possíveis falhas no instrumento.
A terceira e quarta etapas estão relacionadas à preparação de todo o material bibliográfico e de divulgação relacionados ao evento. Esse material será
elaborado com base nos documentos relacionados à Agenda 2030 e aos temas de maior relevância da ONU, e também terá por referência materiais e
experiências oriundas de outras simulações. Concomitantemente, estará sendo desenvolvida a quinta etapa do projeto, que versará sobre o
funcionamento das simulações intercolegiais da ONU mais relevantes no Brasil e Mundo. Essa fase deverá incorporar, além de dados secundários,
entrevistas junto aos organizadores de tais simulações, via telefone, internet ou agendamento na própria MINIONU.
A sexta etapa diz respeito ao acompanhamento sistemático da realização do IFMUNDO. Este acompanhamento deverá incluir, além do trânsito entre os
comitês, sua gravação e/ou filmagem para posterior análise. Aqui, serão verificados o funcionamento geral do evento, o nível de engajamento dos
professores e alunos, e o atendimento à proposta e dos objetivos do IFMUNDO. Após a realização do evento, será realizado o acompanhamento dos
alunos do IFNMG Almenara no evento MINIONU. Ali, serão investigados os pontos de convergência e divergência relacionados à experiência do
IFMUNDO, com vistas à elaboração de um dossiê. Este dossiê será fundamental para o aprimoramento dos IFMUNDO conseguintes.
A sétima etapa consiste do acompanhamento dos estudantes no evento Mini-Onu (2018), e a oitava na elaboração do relatório final.
Ressalte-se que ao longo da realização do projeto serão apresentados o atestado de frequência mensal do bolsista, o Relatório Técnico Parcial das
atividades desenvolvidas e dos resultados parciais alcançados, e quaisquer outros documentos que porventura sejam solicitados pelo Instituto e sua
equipe de Coordenação de Pesquisa.
Esclareça-se que a escolha pela divisão das delegações em comitês e embaixadas é uma estratégia utilizada para garantir a participação
total dos estudantes do ensino médio em ações voltadas ao estímulo e ao desenvolvimento de pesquisas sobre aspectos sociais,
econômicos, políticos e culturais dos países envolvidos nos comitês. Nos comitês os estudantes participarão da simulação efetiva, enquanto
as embaixadas funcionarão como uma feira de cultura em que cada delegação é representada em um estande.

8. RESULTADOS ESPERADOS

- Aprimoramentos educacionais e engajamento de toda a instituição de ensino ao colocar na ordem do dia os debates que pautam as principais
questões mundiais.
- A formação humana dos estudantes, a descoberta de novas perspectivas e o reconhecimento da diferença como princípio básico da noção de Direitos
Humanos.
- Possibilitar reflexões importantes quanto aos rumos da Educação para o século XXI.
- Horizontalizar as relações entre docentes e discentes como estratégia para o desenvolvimento de competências cognitivas pessoais e
sociais que exigem, para além das formas tradicionais, atitudes proativas, colaborativas empreendedoras e focadas no indivíduo.
9. AVALIAÇÃO
O desempenho dos alunos no evento será avaliado a partir de comissão de professores. A satisfação dos alunos será avaliada a partir de
pesquisa online. Os ganhos pedagógicos serão avaliados em sala de aula e via questionário anterior e posterior ao evento.

10. PARTICIPAÇÃO DE DISCENTE(S) COMO ORIENTANDO(S)
Está prevista a participação de discente bolsista:
Está prevista a participação de discente voluntário:
Número de bolsistas (s): 0
Nomes:
Número de voluntário (s):

( ) Sim
( x ) Sim
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Nomes:
Clara Machado de Alcântara
Clara Ramalho Queiroz.
Davi Otoni Saraiva
Gustavo Alves de Castro
Juliana Monteiro de Oliveira
Karolaine Pinheiro de Oliveira
Leonardo Augusto de Souza Filho
Maria Fernanda Almeida Miranda
Mário Silva de Almeida Júnior
Nathany Almeida Leal
Raquel Santos Leal
Sara Fernanda Guimarães Pereira
11. BENEFICIADOS
Curso(s) atendido(s): Todos os cursos do ensino técnico integrado ao ensino médio.
Número de discentes atendidos: 440
Local de execução: IFNMG Campus Almenara
12. PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO
Data de início:
Data de término:

Carga horária semanal: 01

01/02/2018
31/12/2018

Carga horária total: 44

13. PARCEIROS

( ) SIM

( x ) NÃO

Citar:
14. VÍNCULO
Tem vínculo com algum programa/evento/curso?
Citar: IFMUNDO e MINIONU (PUC-MG)

( x ) Sim

15. CONVÊNIOS

( ) Não

( ) SIM

( x ) NÃO

Citar:
16. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Tempo (Meses)
Discriminação das atividades
1
Organização da comissão
(divulgação do projeto, convite
aos servidores)

x

Divulgação do projeto entre os
estudantes

x

2

3

5

6

7

8

9

x

x

x

x

10 11 12

x

Inscrição dos alunos
Organização e cadastro do
projeto no Campus

4

x
x

Organização dos alunos em
países e comitês, estudo e
preparação

x

x

Organização do evento no
campus Almenara

x

Elaboração de relatórios e
artigos
Participação no evento Mini-Onu
2018

x

Elaboração do relatório final

x

17. PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Haverá necessidade de financiamento

(

) Sim

(

) Não
( ) Financiamento externo
Citar a fonte:
Valor (R$):

( ) Financiamento interno (IFNMG)
Valor (R$):
18. ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA
Haverá necessidade de salas?
(x) Sim ( ) Não
projeto na etapa de realização do evento.
Haverá necessidade de ônibus para transportar participantes?
Quantidade total de passageiros:
Horário previsto de saída e chegada:
Distância a ser percorrida: ______ km.
Haverá utilização de laboratórios?
Quais laboratórios?
Outras informações necessárias:

Quantas salas? Todas as salas de aula serão utilizadas pelo
( ) Sim (x ) Não

(

) Sim ( x ) Não
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