Ações de formação continuada aos
docentes da Educação Básica
PROFESSOR(A) PARTICIPE!
Neste momento delicado que vivenciamos, as universidades públicas estão - no cumprimento do seu
papel - se destacando através de ações de apoio e de auxílio no combate à pandemia do Covid-19.
Assim, os CURSOS DE LICENCIATURA da Universidade Federal do Pampa - Unipampa, através da Comissão
Institucional de Formação de Profissionais da Educação Básica da UNIPAMPA (CIFORME), juntamente com
a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT) entendem
que a oferta de ações de formação continuada aos docentes da Educação Básica é uma forma de acolher
e contribuir com a comunidade da região de abrangência de nossa universidade.
Neste segundo bloco de ações, são ofertadas as seguintes atividades:

A. Cursos com vagas limitadas
1. Painel on-line:
As Ciências Humanas e a Educação
no Contexto da Pandemia:
Uma Abordagem Interdisciplinar
COVID-19 e suas implicações sócio-espaciais
Prof. Gerson de Lima Oliveira e Profª Nola Patrícia
Gamalho.
Dilemas Morais e memória coletiva em contexto de
pandemia
Profª. Lauren de Lacerda Nunes e Profª. Fernanda Feltes.
A prática dos Círculos de Construção de Paz
Profª Simone Barros de Oliveira.
A educação no contexto de pandemia
Prof. Evandro Guindani e Profª Yascara Michele Guindani

2. Minicurso: Conversando sobre o
ensino de Língua Portuguesa e a BNCC
Responsáveis:
Profª Isabel Cristina Ferreira Teixeira e
Prof. Thiago Santos da Silva
Objetivo Geral:
Refletir sobre os eixos da leitura, escrita, oralidade e
análise linguística, propostos pela Base Nacional Comum
Curricular, aplicados à aula de Língua Portuguesa
Período: 12, 19 e 26 de maio de 2020 às 14h30
Vagas: 25

3. Grupo de estudo:A arte de pensar e
viver criativamente.

Geografia Política e Pandemia
Prof. Muriel Pinto e Prof. Domingos Sávio Azevedo.

Responsáveis:
Profª Luciana Martins Teixeira Lindner e
Profª Claudia Laus Angelo

Objetivo Geral:
Possibilitar a formação continuada de profissionais de
educação, oportunizando espaço de reflexão e análise
interdisciplinar sobre o contexto de pandemia na
perspectiva das ciências humanas.

Objetivo Geral:
Fortalecer nosso poder criativo. Fazer a experiência
pessoal do que podemos chegar a ser quando cumprimos
com o que nos exigem a nossa realidade pessoal e as
realidades que formam o nosso entorno.

Período: 5 a 13 de maio de 2020 às 19h
Vagas: 200

Período: Inicia dia 08 de maio
Serão 14 encontros todas as sextas-feira das 14 às 15h.
Vagas: 8

4. Curso: Ensino de Libras para
comunidade acadêmica.
Responsável:
Profª Paula Maiane da Silva Cavalheiro
Objetivo Geral:
Oportunizar a aprendizagem da Língua Brasileiras de
Sinais tendo em vista sua importância nos processos de
interação e comunicação em diversos espaços,
principalmente o educacional.
Período: 11 de maio a 30 de junho de 2020
Vagas: 30

5. Curso: Ressigniﬁcando os
olhares sobre as práticas
inclusivas na Educação Básica
Responsável:
Prof. Leonardo Cardozo Vieira
Objetivo Geral:
Ampliar o olhar dos participantes à inclusão, entendida a
partir das muitas diferenças presentes nos ambientes
escolares, discutindo que todos e todas, independente de
qualquer diferença que os constituem, têm direito a
garantia de aprendizagens.
Período: 6 de maio a 4 de junho de 2020
(dois encontros por semana).
Vagas: 100

6. Curso: Os Atuais Desaﬁos da Prática
Docente Colocados Pela BNCC e pela
Política Nacional de Alfabetização.
Responsáveis:
Profª Simone Silva Alves e
Profª Patrícia dos Santos Moura
Objetivo Geral:
Oportunizar reflexões sobre os impactos da BNCC e da
Política Nacional de Alfabetização no currículo escolar.
Oportunizar estratégias didático-pedagógicas que
envolvam a leitura, a escrita e o pensamento matemático,
bem como, otimizar o conhecimento e utilização da
Gamificação em sala de aula.
Período: 8 de maio a 30 de junho de 2020
Vagas: 90

7. Webinários:
Responsável:
Prof. José Guilherme F. Gonzaga
Objetivo Geral:
Socializar experiências locais de interesse coletivo no
campo da Educação do Campo em todo território nacional,
estudando temas, como: às Ciências da Natureza, à
Agroecologia, às Questões Epistêmicas e outras
4 de maio a partir das 15:30
Ciclos de formação humana e Complexo de Estudos nas
Escolas Itinerantes do Paraná
7 de maio a partir das 15:30
Complexos de estudos e núcleos setoriais - espaços
educativos de participação ativa dos estudantes na
construção da vida escolar
9 de maio a partir das 15:30
Bioma Pampa: Relações Ecológicas (Naturais e Sociais)
11 de maio a partir das 15:30
Organização político pedagógica Instituto de Educação
Josué de Castro
Vagas: 250

8. Curso: “O que vem depois da crise
provocada pelo coronavírus".
Como reiniciar as atividades nas
Escolas? Contribuições das teorias de
Humberto Maturana.
Responsável:
Profª Sandra Maders
Objetivo Geral:
O Brasil e o mundo mudarão fundamentalmente com a
experiência de enfrentar uma pandemia global desta
proporção. Mas como serão essas mudanças? E como elas
afetam os direitos humanos de todos e todas nós?
Questionamentos como estes nos sucederão a todo tempo
durante este período. Com esta chamada a Anistia
Internacional está promovendo uma série de encontros
interativos online envolvendo especialistas para debater e
refletir sobre o futuro frente à pandemia da Covid 19. Este
curso estará sendo pensando em consonância com os
ciclos de palestras da Anistia Internacional, bem como,
com as teorias do pensador Humberto Maturana.
Período: 6 a 18 de maio de 2020
Vagas: 30

Inscrições até 1 de maio ou até o preenchimentodas vagas,
pelo link: https://forms.gle/VUXbfKgUuxN9zDAc7
Mais informações através do e-mail: cifor@unipampa.edu.br

