
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES 
 

GRUPO DE PESQUISA CURRÍCULO, ESPAÇO, MOVIMENTO (CEM/CNPq/UNIVATES) 
PROJETO DE EXTENSÃO PENSAMENTO NÔMADE 

ÁREA DE ARTES/UNIVATES 
 

Edital Projeto “Objetos de pensar” 

 

Proposta 

Partindo da premissa que a educação é um campo minado de representações, de             
palavras já ditas, de imagens e pensamentos colonizados, mas também um espaço            
fértil e potente para novas experimentações, o Grupo de Pesquisa Currículo, Espaço,            
Movimento (CEM/CNPq/Univates), o Projeto de Extensão Pensamento Nômade e a          
Área de Artes/Univates, propõem o projeto “Objetos de pensar”. A proposta consiste            
na criação de perguntas/questões/indagações/problematizações que necessariamente      
não precisam de respostas e na elaboração de objetos que coloquem o pensamento a              1

se mover, saindo dos lugares comuns, dos clichês, das coisas já ditas e pensadas. O               
projeto perpassa por um movimento autoral, implicando na invenção de formas outras            
de pensar a educação.  
 
Quem poderá participar da elaboração dos objetos de pensar: 
 

● Estudantes de graduação e Pós-Graduação, professores, artistas e demais         
interessados 

 
Como funcionará o projeto: 
 

● Os “objetos de pensar” poderão ser inscritos na página         
www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo2508www.univates.br/sistemas/inscricoes/proce
sso-2508 

● Os “objetos de pensar” serão experimentados com professores das escolas          
parceiras do Grupo CEM, por meio de oficinas propostas pelos pesquisadores e            
bolsistas; 

● Os “objetos de pensar” que obtiverem êxito nas oficinas com professores           
(avaliados pela comissão organizadora do projeto), farão parte da exposição          
realizada no SESC/Lajeado; 

● Os “objetos de pensar” serão publicados em um livro; 

1 Compreende-se por “objetos de pensar” toda e qualquer matéria que provoque o movimento do               
pensamento, podendo se constituir em exercícios escritos, objetos físicos, atividades criadoras, desafios            
que envolvam o corpo, procedimentos artísticos, entre outros, desde que sejam autorais, originais e              
inventivos. 

http://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo2508


● As ressonâncias das experimentações dos “Objetos de pensar”, realizadas em          
oficinas com os professores, serão registradas pelos bolsistas do Grupo CEM e            
publicadas em artigos, assim como, apresentadas em eventos. 

 
 
Como se inscrever para participar do projeto  
 
Cada participante poderá se inscrever pela página       
www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-2508 preenchendo a ficha de inscrição      
e anexando o roteiro/protocolo do material produzido (objetos de pensar). Cada           
participante poderá enviar de 01 a 05 “objetos de pensar”. Cabe à comissão             
organizadora avaliar a pertinência e aceite do “objeto de pensar”, podendo inclusive            
sugerir alterações. A seleção ocorrerá em dois momentos: a)Após o envio dos            
materiais junto à ficha de inscrição; b) Após a experimentação com as instituições             
parceiras. Se houver algum material físico, após o aceite da primeira etapa, será             
combinado com o grupo proponente a forma de retirada do objeto. 
 
Cronograma: 
 

● Lançamento do edital: março/2019 
● Apresentação do projeto às escolas parceiras: abril/2019 
● Elaboração e recebimento dos “objetos de pensar”: março/2019 – julho/2019 
● Prazo final para submissão dos “objetos de pensar”: 10/07/2019 
● Experimentações dos “objetos de pensar” com professores das escolas         

parceiras: abril – julho/2019 
● Exposição dos “objetos de pensar” no SESC/Lajeado: outubro/novembro/ 2019  
● Elaboração e lançamento de livro com os “objetos de pensar”: maio/2020 

 
 
Apoios/Parcerias: 
 

● Sistema Fecomércio-RS / Sesc/Lajeado  
● IES parceiras (UFRGS, UFFS, UNISINOS, Escola Projeto/POA) 

 
 

Comissão Organizadora 
 

Angélica V. Munhoz  
Fabiane Olegário  
Suzana Feldens Schwertner 
Morgana Domênica Hattge 
Claudia Horn 
Danise Vivian 
Rodrigo Brod 
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