NÚCLEO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
RESOLUÇÃO 02/18
Aprova o Projeto de Pesquisa
“Educação Transdisciplinar”

O Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute, no uso de suas atribuições
regimentais, resolve:
Art. 1 - Aprovar o Projeto de Pesquisa de código P201801, coordenado pela pesquisadora Yluska

Bambirra e denominado “Educação Transdisciplinar”, vinculado à Linha de Pesquisa “Ambientes
Interdisciplinares de Aprendizagem”.
Art. 2 - São características do Projeto definido no parágrafo anterior:

I.

Descrição
Este projeto tem como objetivo a utilização de espaços públicos e privados, a exemplo de Postos
de Saúde e escolas de Educação Básica, como espaços transdisciplinares de aprendizagem e
produção de conhecimento. Alunos de diversos cursos de graduação, e eventualmente de
diversas Instituições, deverão atuar em conjunto para prover soluções para problemas reais
identificados nos espaços visitados. Serão lançados Editais semestrais para este Projeto,
buscando a continuidade do suporte a esses espaços.

II.

Equipe inicial
O projeto conta com a participação dos pesquisadores Henrique R. Souza, Mário T. Marques, Max
C. Mattos, Muira H. Batista e Valéria A. Pereira.

III.

Produção inicial planejada e cronograma
Está prevista a produção de um artigo inicial sobre “Integrative learning e competências”, a partir
da integração das dissertações dos pesquisadores Mário T. Marques e Yluska Bambirra.

IV.

Financiamento
Não há previsão de financiamento; a atuação no projeto é voluntária.

Art. 3 - O Coordenador do Projeto definido no artigo 1º deverá garantir o cumprimento da Portaria

vigente que define o procedimento de criação de Projetos de Pesquisa.
Art. 4 - Esta Resolução entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições

contrárias.
Publique-se e cumpra-se.
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2018.
Profa. Dra. Íris Barbosa Goulart
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação do LATACI® Research Institute
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