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Coordenador: PAULA MASTROBERTI
O PAED é Programa de Apoio ao Curso de Licenciatura em Artes Visuais
e visa ampliar a experiência do licenciando para além do currículo do
curso, através de diversas ações como práticas educativas, produção de
materiais poético-educativos, encontros, oficinas e palestras ministradas
por convidados externos ou internos. Como objetivos específicos,
temos:1- Orientar e estimular os licenciandos bolsistas atuantes em
extensão ou pesquisa, alunos em fim de curso ou ex-alunos a
compartilhar seus saberes e experiências com os novatos no curso; 2Orientar e estimular os licenciandos a compartilhar seus saberes e
experiências através de encontros, palestras e atividades afins
enriquecendo os conteúdos das disciplinas ministradas; 3- Promover
encontros via seminário entre convidados de reconhecida competência na
área ou nas temáticas afins ou de interesse do nosso currículo com os
licenciandos; 4- Enriquecer e aprofundar os conteúdos e temáticas das
disciplinas do currículo, ampliando e contextualizando a
discussão/reflexão para além do espaço circunscrito em sala de aula,
multiplicando saberes; 5- Contextualizar saberes disciplinares e
sociocultura; 6- Proporcionar práticas e experiências educativas em
espaços formais e informais da educação; 7- Integrar universidade e
comunidade através de ações e trocas colaborativas. O programa, em
sua quarta edição, vem procurando atender àquilo que entendemos, do
ponto de vista da educação universitária e formação de educadores,
como função primordial da Extensão: ampliar a formação para além do
currículo do curso e oferecer um lugar de diálogo e trocas com as
comunidades em geral, sobretudo as instituições que se dedicam à
educação. A partir de 2019, incluímos uma nova coordenadora ao
Programa, a Profa. Aline Nunes da Rosa, com a finalidade de ampliar e
potencializar nossas ações. Estamos firmando acordo com nossa escola
parceira, Centro Integrado de Desenvolvimento para a Educação Infantil e
o Centro Cultural Cidadania e queremos ampliar nossa atuação através
de novas parcerias. Contamos com dois bolsistas de extensão, um
atuante na Educação Infantil e outro atuante no desenvolvimento de
materiais tecnológicos e educomunicativos voltados para divulgar e
apoiar nossas ações curriculares.

