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O projeto Novos Talentos é uma parceria entre CAPES e UNIPAMPA, constituído de quinze 

cursos onde Experimentação e Investigação em Mineralogia e Petrografia é um deles. 

Objetivando a inclusão dos alunos do município a ter experiências dentro da universidade e 

complementar a sua carreira estudantil. O curso teve uma carga horária de 40 horas totais, 

com encontros de 4 horas diários aos sábados. Caçapava do Sul esta dentro de uma área 

administrativa do estado do Rio Grande do Sul, o centro oeste, esta região se encontra dentro 

de um domínio geológico esplêndido: o Escudo Cristalino Sul Riograndense, onde em um 

raio de 80 km é possível encontrar uma geodiversidade incrível. Foi a partir da observação 

que os alunos do município não tinham tal informação que foi formada esta iniciativa do 

projeto, o qual focou em complementar a formação de alunos do ensino médio de Caçapava 

do Sul quanto as noções básicas de geologia, noções estas que são tradicionalmente 

suprimidas das grades curriculares dos colégios pelo Brasil. Como material didático, foram 

elaboradas e apresentadas aulas em Power Point, fornecidos documentários, experimentação 

em laboratório mostrando a gênese e crescimento de cristais, sólidos geométricos 

representativos dos principais tipos de arranjos cristalográficos com os eixos materializados, 

todas as aulas foram ministradas dentro do laboratório de petrografia da faculdade onde 

sempre havia uma amostra de rocha ou um mineral para ser usado como exemplo, e por fim 

uma saída de campo em um sábado inteiro fazendo um perfil na BR 392 no trecho que liga 

Caçapava do Sul a Santana da Boa Vista. A principal metodologia utilizada nas aulas para 

ensinar foi a problematização, a qual foca em lecioná-los de uma forma diferente da 

tradicional que é feito nos colégios. O mais importante não era que eles recebessem as 

respostas mas sim as encontrassem dentro do seu próprio conhecimento de vida e escolar, que 

eles fossem cientistas de suas próprias duvidas. Este método mostra-se lento no início devido 

a timidez dos alunos ao contato de um assunto totalmente novo, mas no final do curso foi 

positiva a resposta já que isso transformou a aula em uma dinâmica mais interativa e menos 

desgastante.  
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