
 

 

 

 

 

 

 

Produto da pesquisa  

 

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO INDUTORA DE 

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: contribuições 

do projeto Pirado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 

  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

MESTRADO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

Autora: 

Yara Ferreira Marques 

 

 

Orientadora: 

Profa. Dra. Rita Maria Lino Tarcia 

 

 

Coorientadora: 

Profa. Dra. Ively Guimarães Abdalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 



 

 

Siglas 

 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

NIT Núcleo de Inovação Tecnológica 

Pirado Projeto de Integração e Reintegração do Adolescente e Adulto para o 

Desenvolvimento Ocupacional. 

PPC  Plano Pedagógico do Curso 

UAB Universidade Aberta do Brasil 

Unifesp Universidade Federal de São Paulo 

  



 

Os resultados obtidos com a pesquisa A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO 

INDUTORA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: contribuições do 

projeto Pirado demonstrou que ouvir os participantes foi um processo relevante para 

a avaliação do projeto Pirado. Além de dar voz a estes atores, possibilitou uma 

reflexão que remete ao planejamento inicial e incitou mudanças.  

Luckesi (2002, p.33) entende que: 

 

(...) avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da 
qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a 
respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. A avaliação é um 
julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em 
vista uma tomada de decisão. 

 
 
Por tomada de decisão, nesta pesquisa, é possível considerar o aprimoramento 

do PPC e estabelecer um canal de comunicação que permita o acesso aos egressos 

para desenvolverem outras atividades educativas, bem como possibilite informações 

para aqueles que desejam realizar o curso.  

Para manter esse canal de comunicação a estratégia adotada foi de elaborar o 

portal do projeto Pirado. 

Um portal é um site de internet no qual as informações são organizadas de 

acordo com a temática. Um site oferece links por meio dos quais repassa informações, 

esclarece ou divulga serviços, repassa notícias e mantém espaço para aprimoramento 

das relações. 

De acordo com Cunha (apud PINHO; AKUTSU, 2003, p. 5)  

 

Um portal é uma porta de entrada na rede mundial. É a partir do portal que 
muitos usuários definem seus próximos passos na Web. Os portais são locais 
de grande visitação, portanto ser reconhecido como portal está diretamente 
relacionado à força com que o site atrai visitantes. Os serviços mais comuns 
de um portal incluem serviços de e-mail, bate-papo (Chat), serviços de busca 
de notícias, gratuitos ou não 

 
 
No caso dos portais educacionais, além das nuances citadas, o conteúdo passa 

a ter conotação de ambiente virtual de aprendizagem.  

 

  



 

Objetivo 

 

Desenvolver um canal de comunicação entre os egressos e os futuros 

estudantes do projeto Pirado. 

 

Objetivos específicos 

 

● Disponibilizar links de acesso para busca de trabalho; 

● Proporcionar um ambiente educacional de troca de saberes, interação, 

fóruns de discussão, por meio da ferramenta Moodle;  

● Fornecer informativos sobre cursos formais e não formais; 

● Aprimorar as relações interpessoais; 

● Disponibilizar textos, artigos, slides utilizados em sala de aula.  

 

Método 

 

Para a construção do portal foram consultadas as equipes de tecnologia da 

informação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) da Unifesp e da Unifesp Santo 

Amaro. Essas duas equipes em conjunto com a coordenação do projeto Pirado 

estabeleceram que a primeira etapa de elaboração do portal tem o foco de atender os 

que buscam informações sobre o curso ofertado. Nesse sentido, se explicita a história 

do projeto, o resumo do Plano Pedagógico do Curso e o link para inscrições do curso 

de 2017. 

O portal faz parte do site da Unifesp Santo Amaro1, conforme demonstrado 

abaixo: 

                                                           
1 https://www.unifesp.br/campus/sao/santoamaro/ 



 

 

 

 

O portal está em funcionamento e nele estão disponíveis informações do 

projeto Pirado, para o público que quer ingressar no curso. Constam informações tais 

como: história do projeto, objetivos e projeto pedagógico do curso (PPC). Esse último 

se apresenta de forma resumida, conforme abaixo: 



 

 

 

 

Para os que tem o interesse em realizar o curso do projeto no ano de 2017, a 

ficha de inscrição está disponível no portal. 2 

 

                                                           
2https://www.unifesp.br/campus/sao/santoamaro/programas-e-eventos/events/projeto-pirado/projeto-

pirado-inscricao 



 

 

 

 

Ao preencher a ficha de inscrição, esta é direcionada para o email da 

coordenação. Nesse momento se estabelece uma comunicação com o(a) 

interessado(a) acerca da funcionalidade do curso.  

Os dados analisados na pesquisa, enfatizaram a necessidade de manter um 

canal de comunicação atualizado para os que têm interesse em ingressarem no 

projeto e para os egressos.  

 Tendo em vista que o portal está criado e abarcando as informações para os 

futuros estudantes, em produção, estão as alterações que abarcam as sugestões dos 

egressos. Entre elas:  

 Links de acesso à cursos de idiomas, informática, graduação e 

preparatórios para prova do ENEM; 



 

 Inclusão de acesso ao ambiente Moodle para desenvolver algumas 

atividades à distância, bem como estabelecer a prática de acesso a 

fórum de discussão; 

 Links informativos que contenham vagas de emprego; 

 Dicas e notícias.  

Para assegurar a utilização da marca Pirado, enquanto sendo de uso da 

universidade, está a negociação junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica da Unifesp 

o registro da marca Pirado sob o número INPI 826446060. 
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