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A formação de professores, inclusive os de Educação Física, é um dos temas emergentes em

pesquisas na área da inclusão educacional de alunos com deficiência na escola regular, pois,

despreparo e falhas são corriqueiramente constatados na atuação prática desses profissionais.

Observando essa realidade, o objetivo desse projeto é analisar o impacto da Comunidade de

Prática como veículo para a formação e consequente promoção da inclusão de alunos com

deficiência na perspectiva de professores de Educação Física. A Comunidade de Prática foi o

aporte teórico selecionado para o desenvolver do projeto, justificando essa escolha pelo fato de

essa já apresentar resultados promissores em pesquisas já concluídas em áreas semelhantes e

também por permitir, de maneira simples, barata e prática, a busca por soluções para o problema

de pesquisa levantado. O projeto será desenvolvido com professores de Educação Física do

ensino fundamental ou médio atuantes na rede pública de ensino do município de São Carlos –

SP. Será realizada uma pesquisa qualitativa e de caráter descritivo e serão efetuadas entrevistas

individuais semiestruturadas (pré e pós intervenção) e entrevista de grupo focal (pré e pós

intervenção) com os professores participantes, além de notas de campo. Como resultado, espera-

se o avanço nos estudos relacionados à inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação

Física. É também esperado que esse projeto possibilite encontrar um caminho para os resultados

frequentes da falta de conhecimento e preparo dos professores para atuar com a inclusão,

ampliando as possibilidades na formação dos professores de Educação Física no que concerne

sua atuação juntos dos alunos com deficiência.
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COMUNIDADE DE PRÁTICA: FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DECOMUNIDADE DE PRÁTICA: FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO FÍSICA COM VISTAS À INCLUSÃOEDUCAÇÃO FÍSICA COM VISTAS À INCLUSÃO

Descrição dos Dados e MetadadosDescrição dos Dados e Metadados

Quais serão os dados coletados?Quais serão os dados coletados?

Serão coletadas falas por meio da gravação de áudio das entrevistas semiestruturadas e das

entrevistas de grupos focais. Além disso, serão coletadas ações por meio das notas de campo ao

observar as interações entre os participantes.

Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?Que metadados serão anotados e qual padrão será seguido?

A documentação e metadados que acompanharão os dados serão desenvolvidos de acordo a Política

Institucional de Acesso Aberto à Produção Intelectual e Científica da Unicamp, especificamente,

com as diretrizes do sistema de armazenamento de dados e softwares REDU. Por isso, os dados

acompanharão as seguintes informações: Digital Object Identifier (DOI), data de publicação, título,

autor, contato, descrição, assunto, palavras-chave, informação de concessão da agência de fomento,

depositante e data de depósito.

Aspectos Legais e Facilidade de Acesso aos DadosAspectos Legais e Facilidade de Acesso aos Dados

Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?Quais são as questões legais e éticas associadas aos dados e relevantes a este projeto?

O projeto será submetido à avaliação e aprovação por parte do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em conformidade com a resolução 196/96 do

Conselho Nacional de Saúde que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas

envolvendo seres humanos. Para a efetivação da pesquisa, a mesma também deverá ser autorizada

pela Secretaria municipal de Educação do município de São Carlos – SP[1], bem como ter

autorização e consentimento, através de assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido

(TCLE), de todos os participantes, os quais terão mantidos o sigilo de suas identidades através de

identificação alfanumérica.

 

[1] Município onde a pesquisa será realizada e de atuação da pesquisadora

Quais são as políticas a serem utilizadas para o compartilhamento de dados?Quais são as políticas a serem utilizadas para o compartilhamento de dados?

Dados abertos para compartilhamento para quem tiver interesse em acessar. Todos os dados da
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pesquisa serão disponibilizados no sistema REDU da Unicamp para download e poderão ser

utilizados com as devidas menções e citações do arquivo depositado e das pesquisadoras

responsáveis.

Gestão de Dados e ArmazenamentoGestão de Dados e Armazenamento

Em que formatos serão armazenados os arquivos resultantes da pesquisa em questão? QueEm que formatos serão armazenados os arquivos resultantes da pesquisa em questão? Que
software poderá ser utilizado para a manipulação de cada um dos formatos listados?software poderá ser utilizado para a manipulação de cada um dos formatos listados?

Ao final do período de coleta, todos os dados serão disponibilizados em um único documento em

word no sistema REDU da Unicamp.

Como e onde estes arquivos serão mantidos? Por quanto tempo ocorrerá esta preservação?Como e onde estes arquivos serão mantidos? Por quanto tempo ocorrerá esta preservação?
Como será realizado o backup destes dados?Como será realizado o backup destes dados?

Durante a coleta de dados, as falas das entrevistas e os relatos das notas de campo serão

armazenados no drive institucional da pesquisadora responsável e, um arquivo backup será

atualizado periodicamente no drive institucional da colaboradora e também supervisora desta

pesquisa. O acesso aos dados será limitado a pesquisadora responsável e a supervisora da pesquisa

durante o período de coleta de dados. Ao final desse processo e, com a disponibilização do material

no sistema REDU da Unicamp, qualquer pesquisador poderá fazer o reuso dos dados, bem como,

poderá estabelecer contato para possíveis colaborações em pesquisas.

Todos os dados são de valor a longo prazo e serão mantidos armazenados no sistema REDU da

Unicamp por tempo indeterminado, seguindo as políticas de preservação e backup da Unicamp. Os

pesquisadores que possuírem interesse no reuso dos dados poderão fazer o download do arquivo e

utilizá-lo, com as devidas menções e citações do arquivo depositado e das pesquisadoras

responsáveis.
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