Evento virtual

XVIII Semana
Pedagógica
18, 19 e 20 out.
"Educação em tempos de
Pandemia da Covid-19:
desafios socioeducativos"

Palestras, rodas de
conversa e
comunicação oral
APRESENTAÇÃO
A Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia – FEESU
realiza a XVIII Semana Pedagógica com a temática “EDUCAÇÃO EM
TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS SOCIOEDUCATIVOS”.
O evento da semana Pedagógica é realizado anualmente
incentivando e promovendo o debate, a reflexão, a troca de
experiências relativas aos saberes e práticas educativas e a
divulgação de pesquisas realizadas por pesquisadores, professores e
discentes da FEESU, de outras Instituições de Ensino Superior e da
educação básica.

Considerando a atual conjuntura vivida pelo País em relação aos aspectos
educacionais, decorrentes da situação provocada pela pandemia da Covid19, neste ano a Semana Pedagógica será realizada por meio remoto
utilizando a PLATAFORMA BLACKBOARD, NOS LINKS:

Dia 18/out - meet.google.com/fud-awva-huq
Dia 19/out - meet.google.com/vwx-aqmu-uzk
Dia 20/out - meet.google.com/usi-eaet-bbw

XVIII Semana Pedagógica

OBJETIVOS:
- Proporcionar reflexões, divulgação e discussões de pesquisas, saberes e
vivências relativas à formação docente e as práticas pedagógicas no contexto
da pandemia da Covid-19;
- ampliar a difusão, a interlocução e a interdisciplinaridade acerca das
produções acadêmicas e do saber-fazer docente nos diferentes níveis de
ensino;
- discutir as perspectivas e desafios da educação no contexto atual da política
nacional, estadual e municipal.

COORDENAÇÃO GERAL

INFRAESTRUTURA

CIENTÍFICA

Profª Drª Silma do
Carmo Nunes

Prof. Esp. Cleber David
Mendes

Diretora Acadêmica

Prof. Ms Euclides
Afonso Cabral

Prof. Esp. Bill Robson M. Lisboa
Profª Ms Cristiane Augusta M.
Gomes
Prof. Dr. Henrique Nazareth
Souto
Profª Esp. Sayonara Nogueira
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PROGRAMAÇÃO
18/10/2021 – 2ª FEIRA
- 19h às 22h: Roda de
Conversas
- Tema: Aulas Remotas e
Atividades Pedagógicas em
Tempos de Pandemia
19/10/2021 – 3ª FEIRA
19h às 22h: Comunicações
Orais (painéis)
Relatos de Experiências

20/10/2021 – 4ª FEIRA

INSCRIÇÕES

19h às 22h: Palestra

- DE 13/09/ à 11/10/2021 (com
apresentação de trabalhos).

“A moral
existencialista da
fraternidade e da
esperança em tempos
de pandemia”
Prof. Dr. Manoel
Messias de Oliveira
(UFG/Catalão) –
Doutor em
Filosofia/UFU

- DE 13/09/ à 14/10/2021
(apenas como ouvinte).
INVESTIMENTO:
Estudantes: 20,00
Profissionais e Visitantes: 30,00
A inscrição será feita mediante o
preenchimento de formulário de
inscrição disponível no site da
FEESU e pagamento de inscrição.

MAIS INFORMAÇÕES
FONE: (034)32108227
E-MAIL: SECRETARIA@UNIPAC.BR
SILMANUNES@UNIPAC.BR

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Os trabalhos poderão ser inscritos na modalidade de Comunicação Oral para apresentação de resultados parciais ou
concluídos de pesquisas, relatos de experiências de atividades desenvolvidas em espaços educativos escolares e nãoescolares sob a forma de resumo ou trabalho completo. Todos os inscritos poderão submeter trabalhos escolhendo a
modalidade de apresentação (Comunicação). Para submissão de trabalhos é necessário que seja efetuado o
pagamento da taxa de inscrição. Os trabalhos de estudantes devem conter, obrigatoriamente, o nome do professor
orientador.
RESUMO EXPANDIDO - (Todas as modalidades de apresentação)
O resumo expandido terá a seguinte organização:
- Título em caixa alta e em negrito, centralizado;
- Nome do(s) Autor(es) alinhado à direita e e-mail abaixo do(s) nome(s); e Instituição a que pertence(m);
- Resumo contendo de 200 a 250 palavras;
- Palavras-Chave: de três a cinco palavras;
- Introdução, com até 500 palavras;
- Metodologia, com até 500 palavras;
- Resultados e discussão, com até 1000 palavras;
- Referências de acordo com as normas da ABNT.
O conteúdo e a correção dos trabalhos são de inteira responsabilidade do(s) autor(es) e co-autor(es).
Não será devolvido o valor da inscrição de trabalho não aprovado.
O resumo expandido deverá ser enviado para secretaria@unipac.br
Os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão publicados em Anais sob a forma de hipertexto, no site da
Instituição www.unipacfeesu.com.br (BIBLIOTECA – ANAIS PUBLICADOS)

