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Introdução: O Projeto Integrador - um dos componentes curriculares do curso de
Pedagogia - permite aos/às graduandos/as desenvolverem competências e habilidades
de sua área de atuação, durante  o processo de formação, articulando, assim, a teoria e
prática, o ensino, a pesquisa e/ou a extensão. No 1° semestre de 2018, o projeto
desenvolvido pela turma do 5° Período do curso de Pedagogia, teve como proposta
criar ambientes de aprendizagem informatizados, de acordo dificuldades, dos alunos
dos 4° e 5° anos do Ensino fundamental de escolas da região, detectadas pelas
graduandas. O referido projeto desenvolvido articulou-se com uma pesquisa fomentada
pela FAPEMIG. Objetivo: Objetiva-se, assim, apresentar resultados parciais referente
aos impactos da realização do Projeto Integrador, por meio das atividades planejadas,
elaboradas e aplicadas  em turmas do 4° e 5° anos do ensino fundamental, no processo
de formação das licenciandas em Pedagogia. Metodologia: Participaram da pesquisa
vinte e três (23) alunas, graduandas do 5º período do curso de Pedagogia, no Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste. Para a realização da pesquisa, foi
utilizado como instrumento um questionário online, contendo vinte e duas (22)
questões, das quais quatorze (14) são objetivas e oito (8) são discursivas, acerca do
perfil da aluna (idade, sexo, uso e tempo na internet), da formação como futuras
docentes, utilização de ferramentas pedagógicas, conhecimentos sobre softwares e
práticas educativas, opiniões acerca do uso das tecnologias e seus impactos provocados
na sala de aula e na prática docente. Resultados: A pesquisa evidenciou que 52,2% das
alunas concordam com o uso do celular em sala de aula, argumentando que as mídias
digitais favorecem o desenvolvimento de pesquisas rápidas, a criticidade  em relação
às informações online, auxiliam no processo de aprendizagem. Esse dado é um dos
indicadores do impacto do PI na formação das licenciandas, uma vez que antes da
realização do PI, 80% delas afirmaram que não concordavam com o uso do celular em
sala de aula. 
Foi revelado, também, com a pesquisa, que 69,6% das alunas têm conhecimento sobre
softwares/sites educativos, os mais citados foram: JClick (3), Lina Educa (3), Luz do
Saber (2).  Foram indicados também, por 100% das alunas, as metodologias ativas tais
como WebGincana e WebQuest, como estratégias pedagógicas para potencializar o
processo de aprendizagem dos alunos dos anos iniciais. Esse dados, também, revelam
os impactos do PI no processo de formação, uma vez que em pesquisa anterior à
realização das atividades, os softwares e as metodologias citadas eram desconhecidos
por 96% das graduandas.
 Conclusão: O Projeto Integrador propiciou às graduandas o desenvolvimento de
competências e habilidades para realização práticas pedagógicas com uso das mídias
nas duas dimensões - objeto de ensino e ferramenta pedagógica. Dessa forma,
possibilitou vivenciar enfrentamento de problemas reais no campo da docência dos
anos iniciais do ensino fundamental.
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