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IDENTIFICAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

Avenida Djalma Batista, 3578 – Flores – Tel: 214-5772 – 69.050-030 – MANAUS – AM - BR. 
 

DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto  Valor 

Laboratório e Oficina de Geografia           

Entidade Proponente (Escola/Órgão)  Área 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS        Humanas 

Endereço da Escola/Órgão  Fone 
ESTRADA DO BEXIGA         97 – 3343-3396 

 

DADOS DO PROPONENTE 

Nome do Proponente  CPF 

Wilson Guilherme Acácio  098970706-72 

Identidade  Órgão Expedidor  Data de Expedi-
ção 

 Fone/Fax: 

M.274.586  SESEG-MG  25/06/0  97 3343-3461 

Endereço  Bairro 

Estrada do Bexiga, 1085  Juruá 

Cidade  UF  Cep  E-mail 

TEFÉ  AM  69470-000  wilson@uea.edu.br 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

Nome do Responsável  Fone 

Audres Marta Carvalho Gomes  (92) 81038820 

Endereço  Bairro 

Rua Hermes Tupinambá, 603  Centro 

Cidade  UF  Cep  E-mail 

Tefé  AM  69470-000  amgomes@uea.edu.br  / audres1@hotmail.com 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Descreva o Projeto com uma síntese, indicando a natureza da ação (Curso, Congresso, Seminário, Palestra, Visita, etc.) . 

Este projeto parte de uma solicitação de recursos e infra-estrutura para construção de um laboratório de 

Geografia para que possa elaborar um conjunto de ações a serem desenvolvidas nas disciplinas do curso de 

geografia, criando mecanismos para promover a educação continuada dos acadêmicos finalistas do curso e 

de professores do ensino fundamental e médio, das redes pública e particular, oferecendo apoio didático e 

abrindo-lhes uma oportunidade para atualizar seus conhecimentos e buscar novas informações, bem como 

compartilhar suas experiências, incentivando-os à pesquisa científica, visto que o ensino de licenciaturas 

tem por finalidade colocar no mercado de trabalho profissionais competentes e atuantes.  

 

JUSTIFICATIVA 
Quais os motivos que o levaram a propor o Projeto? Porque o projeto é oportuno neste momento? Quais os elementos inovadores que o conteú-

do apresenta? Porque o Projeto pode interessar a UEA?  

O Corpo docente do Curso de Geografia prioriza o desenvolvimento Acadêmico do Curso, assim como, 

a qualificação dos projetos técnicos desenvolvidos nas disciplinas específicas. Com um Laboratório de Ge-

ografia equipado os alunos terão oportunidade de desenvolver Técnicas de Planejamento, Discussão de 

Projetos, Práticas de Desenho Cartográfico, Estudos de Problemas Regionais, Estágios Supervisionados, 

Atividades Complementares, como também, a interatividade das disciplinas propostas para o Curso. Nesta 
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perspectiva pretende-se programar a proposta de um trabalho num caráter transdisciplinar no contexto da 

ciência Geográfica. Assim, entrar em comum acordo entre Coordenação, Colegiado e Direção, para desen-

volvermos a proposta de aprofundamento dos temas tratados em sala de aula, enfatizando a iniciação cientí-

fica e o desenvolvimento de pesquisas direcionadas pela ciência geográfica. 

O departamento do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Amazonas UEA / Cest – 

Tefé ainda não dispõe de espaço físico e de equipamentos específicos para se montar um laboratório que 

contemple os trabalhos práticos das disciplinas do curso como itens que, numa formação acadêmica, torna-

se essencial, onde esse espaço instrumental poderá ser monitorado pelos professores específicos de cada 

disciplina, procurando o envolvimento dos cursos mantidos pelo Centro Universitário de Tefé. Pois, mo-

dernizar o estudo das disciplinas utilizando formas didáticas que possibilitem ao discente assimilar os con-

teúdos da melhor forma possível é necessário para que se realize oficinas e mini cursos com profissionais 

qualificados em diversas áreas, como por exemplo, de Sensoriamento Remoto.  

Portanto, formando e atualizando professores com qualidade estaremos contribuindo com a sociedade tefe-

ense para efetivar um quadro de profissionais capazes de formar cidadãos atuantes, assim como na busca de 

soluções para as maselas sociais que a cidade enfrenta, pois o espaço geográfico também é o campo de pes-

quisa e desenvolvimento de projetos que visam transformar esse espaço para um ambiente cada vez melhor, 

em que o homem possa viver de forma digna e promover sua cidadania. Com  este trabalho o centro aca-

dêmico de Tefé (Cest/Tefé) poderá promover projetos de extensão a comunidade onde está inserida, contri-

buindo no processo educacional local, visto que a proposta do laboratório faz um convite à reflexão sobre 

as metodologias utilizadas no ensino, além de abordagens sociais que a disciplina exige. 

 

OBJETIVO GERAL 

O que você deseja alcançar com este Projeto? 

Promover as atividades práticas das disciplinas do Curso de Geografia proporcionando uma educação con-

tinuada de acadêmicos e professores do ensino fundamental e médio, da rede pública e particular da socie-

dade tefeense.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Faça um detalhamento do que deseja alcançar com este Projeto? 

 Pesquisar e desenvolver materiais didáticos de apoio ao ensino de Geografia e áreas afins;  

 Oferecer apoio didático ao público alvo, abrindo-lhes uma oportunidade para atualizar seus conhe-

cimentos e buscar novas informações, bem como compartilhar suas experiências. 

 Facilitar a integração entre alunos de Graduação e professores da rede pública de ensino em Geo-

grafia, interessados na área de ensino, proporcionando-lhes um espaço para desenvolvimento de su-

as pesquisas e atividades;  

 Coordenar grupos de estudo sobre o ensino de Geografia nos níveis fundamental, médio e superior. 

 Incentivar o desenvolvimento de pesquisas científicas e projetos sociais tecnológicos de extensão na 

sociedade tefeense. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

CRONOGRAMA 

Atividades Início Fim Nº de Dias 

O laboratório será utilizado por professores e acadêmicos de acordo 

com a programação das disciplinas nos semestres do ano, com uma 

programação de agendamento. 
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MATERIAL PERMANENTE PARA UM LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA 

Material Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Armário grande de aço 02   

Estante de aço 02   

Flanelógrafo 02   

Mapoteca de aço 04   

Mesa para computador 02   

Computadores completos com estabilizadores 02   

Data show 01   

Impressora multifuncional 01   

Banqueta de madeira para confecção de mapas 13   

Arquivo de aço 01   

Globos de tamanhos diferentes 03   

Estereoscópios de espelho  02   

Estereoscópios funcionais 02   

Estereoscópios de bolso 15   

Lupas elétricas para mapas grandes 02   

Altímetro de precisão 02   

Lupa de mão funcional 05   

Binóculo de precisão 04   

Anemômetro  02   

Clinômetro 02   

Medidor multi parâmetro hídrico  01   

Aparelho com sistema solar 01   

Barômetro 02   

Planímetro 02   

Curvimetro 10   

Canetas de nanquim 05 estojos   

Atlas geográfico do IBGE 50   

Lousa branca 01   

Mapa mundi físico 02   

Mapa do continente Americano (político e físico) 02   

Mapa continente Africano (político e físico) 02   

Mapa continente Europeu (político e físico) 02   

Mapa continente Asiático (político e físico) 02   

Mapa da Oceania (político e físico) 02   

Mapas do Brasil (físico, político, clima, relevo, 
vegetação, hidrografia) 

02 de cada   

Mapas do Estado do Amazonas (físico e políti-
co) 

02   

Variedades de tipos de rochas 02 de cada   

GPS 05   
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DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

 

Nome do Projeto: 

LABORÁTORIO DE GEOGRAFIA E OFICINAS 

 

Proponente / Responsável: 

AUDRES MARTA CARVALHO GOMES 

 

4. Termo de responsabilidade 

Manifesto a minha concordância com os termos estabelecidos neste formulário, comprometendo-me ao 

cumprimento das exigências. 

Local e data: __TEFÉ (AM), 17 DE ABRIL DE 2009. 

Nome / Assinatura: _____________________________________________________________ 

Cargo / Função:          _PROFESSORA DO CURSO DE GEOGRAFIA 

  

 

 

 


