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A metodologia aplicada no Programa de Aprendizagem Cooperativa em
Células Estudantis (PACCE), se baseia em cinco pilares: interdependência positiva,
responsabilidade individual e de grupo, interação estimuladora preferencialmente
face a face, competências sociais, e processo de avaliação de grupo. Nas ações do
PACCE UFC, Campus Sobral, para o estudo e a prática dos cinco pilares,
principalmente o pilar de habilidades sociais, foi elaborado as atividades de
capacitações, na qual são debatidos temas frequentes ao cotidiano, com o intuito
de gerar em cada indivíduo participante o seu posicionamento acerca do temáticas
imprescindíveis para o convívio social ético, sendo capaz de incentivar na
elaboração do senso crítico. Surge daí a problemática desta pesquisa: Como a
capacitação pode incentivar o desenvolvimento do senso crítico nos articuladores
de células? O objetivo principal deste trabalho tem como intuito identificar se a
capacitação é uma ferramenta incentivadora do pilar desenvolvimento de
habilidades sociais dos articuladores de célula do PACCE. Além disso, como
objetivos específicos, buscou: a) definir a capacitação dentro do Programa de
Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis (PACCE); b) conceituar o pilar
desenvolvimento de habilidades sociais; c) analisar como os articuladores
identificam a contribuição da capacitação no seu autodesenvolvimento; d)
identificar se os debates que ocorrem na capacitação afetam os posicionamentos
do indivíduo na sociedade. Com relação a metodologia da pesquisa, foi realizado
um estudo quantitativo por meio da coleta de dados, realizado a partir de um
questionário online, através da plataforma virtual ‘Google Forms’, atingindo vinte
articuladores de célula do PACCE UFC Sobral. A partir dos resultados obtidos,
conclui-se com essa pesquisa que a capacitação se torna uma ferramenta
incentivadora para um maior desenvolvimento de habilidades sociais dos
articuladores de células do PACCE - Sobral.
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A CAPACITAÇÃO COMO FERRAMENTA INCENTIVADORA
PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS
DOS ARTICULADORES DE CÉLULAS NO PACCE
SOBRAL-CE

