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PROGRAMAÇÃO 
 
 

QUARTA FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018  
Horário/Local Atividade 

8h às 10h  Credenciamento – Local: Auditório 1 (Prédio CDI – 2º andar) 

8h30 Momento cultural – Local: Auditório 1 (Prédio CDI – 2º andar) 

9h Cerimônia de abertura - Auditório 1 (Prédio CDI – 2º andar)       

9h30 às 11h 

Local: Auditório 1 

(CDI – 2º andar) 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

            Mundo do trabalho e práticas educativas em EPT 

            Professor Antonio Almerico Biondi Lima – UFBA 

11h às 11h30 Diálogos com o conferencista 

11h30 às 12h30 Lançamento de livros 

12h30 às 13h30 Almoço  

13h30 às 15h  

Salas de aula 
Comunicação de Trabalhos 

13h30 às 15h 

Salas de aula 
Relato de experiências: Práticas educativas em EPT 

15h às 16h30 

 

Auditório 3 

(Corredor da 7 de 

Setembro) 

 

MR1 - Título: Educação Profissional e Tecnológica e práticas educativas 

inclusivas 

Mediadora: Natália Conceição Silva Barros Cavalcanti - IFPA 

Palestrantes: 

 Patrícia Lucena de Lavor - IFAM/Campus Manaus Centro)  

 Maria das Graças Serudo Passos - IFAM/ Campus Manaus Zona 

Leste 

 Vilma de Jesus de Almeida Serra - IFAM/Campus Maués 

 

17h às 18h30 

 

 

Painel de trabalhos de pesquisa – Mestrandos turma 2017 

 Local: Auditório 2 (Bloco da Biblioteca – 2º andar) 

              Linha 1 – Práticas educativas em EPT  

 Local: Auditório 3 (Corredor da 7 de Setembro) 

Linha 2 – Gestão e organização dos espaços pedagógicos em EPT  

18h30 Exposição fotográfica “Lentes sobre o trabalho” 

Exposição fanzines: 

a) Trabalho e educação 

b) Meio ambiente e educação 

Momento cultural 
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QUINTA FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2018  
Horário/Local Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

8h às 12h 

 

Ateliês/Minicurs

os/Oficinas 

 

 

 

 

ATELIÊ: Sala 03 (Corredor da Visconde de Porto Alegre) 

Título: Ler e Redigir: expressão e criatividade em sala de aula. 

Mediadora: Alzanira de Souza Santos 

Resumo: A oficina aborda, de forma dinâmica e com exemplos, como o poder da 

produção textual criativa, variada e constante, mais do que o estudo da gramática 

normativa, permite ao aluno dominar a língua materna. Partindo do princípio de 

que a Educação Básica é um momento em que os alunos não somente internalizam 

saberes e competências, mas constroem suas identidades e precisam de um canal 

para expressá-las. A oficina discute como tudo o que é produzido em sala de aula 

deve encontrar um destino significativo, perene, consolidado em algum produto 

que ganhe visibilidade. 

 

MINICURSO – Local: Auditório 3 (Corredor da 7 de Setembro) 

Título: Audiodescrição na educação 

Mediadora: Maria Lúcia Tinoco 

O minicurso tem como objetivo trazer, a partir do contexto da educação especial e 

inclusiva, uma reflexão sobre acessibilidade comunicacional e a tecnologia 

assistiva audiodescrição no campo educacional. 

 

MINICURSO – Local: Auditório 2 (Bloco da Biblioteca – 2º andar) 

Título: A educação na formação humana. 

Mediador: Paulo Aride 

Resumo: Abordará os principais conceitos relacionados aos espaços utilizados no 

processo educacional, formação humana e suas implicações no desenvolvimento, 

recursos didáticos e suas abordagens no processo ensino – aprendizagem, 

arquiteturas cognitivas (modelo mental e modelo cognitivo). 

 

MINICURSO – Local: Laboratório de Informática da DIPESP 

Título: Manuseio de bases de dados para elaborar marcos teóricos científicos 

Mediador: Daniel Nascimento e Silva 

Resumo: A finalidade deste curso é capacitar os participantes no manuseio de 

bases de dados científicas para a elaboração de marcos teóricos para serem 

testados empiricamente e para a redação de ensaios teóricos seguindo as regras das 

comunidades científicas internacionais. 

 

MINICURSO – Laboratório de Informática DAIC IV (Corredor da Duque 

de Caxias) 

Título: O uso do Scratch como ferramenta educacional para o ensino  

Mediador: Mirlem Ribeiro e Viviane Gomes 

Resumo: O Scratch é um ambiente de desenvolvimento baseado em linguagem de 

programação em blocos. Com Scratch programa-se histórias interativas, jogos e 

animações, além compartilhar suas criações com outros membros da comunidade 

online. O Scratch ajuda o aluno a aprender a pensar de maneira criativa, refletir de 

maneira sistemática e trabalhar de forma colaborativa. Com o Scracth é possível 

trabalhar com estes alunos de forma prática a ementa de diversas disciplinas, em 

especial raciocínio lógico. 

 

13h às 14h30 

Salas de aula 
Comunicação de Trabalhos 
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13h às 14h30 

Salas de aula 
Relato de experiências: Práticas educativas em EPT 

14h30 às 16h MR2 - Título: Educação profissional e tecnológica e práticas educativas em suas 

múltiplas e diversas linguagens 

 

Mediadora: Alda Maria Coimbra Aguilar Maciel - IFRJ 

Palestrantes: 

 Helena do Carmo da Costa Pinto da Silva – IFAM/CMC 

 Sergio Ricardo Pereira Cardoso - IFPA 

 Paulino Pinheiro Gaia – IFCE 

16h às 17h30 

 

Auditório 3 

(Corredor da 7 de 

Setembro) 

 

 

MR3 - Título: As mudanças do trabalho e as novas condições da atividade 

docente no Brasil  

Mediador: Elder Monteiro de Araújo 

Palestrantes: 

 Marcelo Bastos Seráfico de Assis Carvalho - UFAM 

 Jocélia Barbosa Nogueira - UFAM 

 José Eurico Ramos de Souza - IFAM 

17h30 

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

“Trabalho e educação: quais possíveis caminhos na atualidade?” 

Dante Henrique Moura (IFCE) 
 

19h 
Coquetel de encerramento  

Momento cultural 

 

 


