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Apresentação
O II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária ,
evento anual organizado pela Divisão de Formação Docente da
Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação, visa promover
a discussão interdisciplinar, a circulação de informações, a troca
de experiências e a construção de propostas de ação sobre temas
importantes para a prática docente universitária.
Nesta segunda edição, enfocamos os temas planejamento e
avaliação no contexto glocal. Tomamos o conceito de glocalização
como uma integração significativa de dinâmicas globais e locais
(Brooks e Normore, 2009) que expressam a maneira como as
ações locais refletem e ressignificam tendências e políticas
nacionais e globais que as afetam (Robertson, 1995). Propomos
discutir os temas planejamento e avaliação, portanto, levando em
consideração aspectos sociais, políticos e culturais que afetam os
sujeitos envolvidos nos processos educativos na sala de aula de
ensino superior na era da globalização e da tecnologia, e que vêm
demandando mudanças nas práticas docentes e nas formas de
conceptualizar a relação aluno-professor-produção de saberes.
Damos boas vindas a todos e desejamos um ótimo evento a
todos.

Profa. Dra. Simone Tiemi Hashiguti
Presidente da Comissão Organizadora
Profa. Dra. Camila Lima Coimbra
Vice-Presidente da Comissão Organizadora

II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

1

Foreword

The Second International Forum on Academic Teaching is an

event organized by the Division for Teaching Formation of the
Board for Teaching and Education of the Provost of
Undergraduation courses that aims at providing a space for the
interdisciplinary discussion, the circulation of ideas, the exchange
of classroom experiences, and the development of proposals
about important themes on academic teaching.
The second edition focuses on the theme Planning and Evaluation
in the glocal context. We consider ―glocalization‖ as a meaningful
integration of local and global practices (Brooks and Normore,
2009) that expresses the way local actions reflect and re-signify
national and global tendencies and politics which affect them
(Robertson, 1995). Thus, we propose to discuss planning and
evaluation taking into account social, political and cultural aspects
that affect the participants involved in the educational processes
in higher education in the era of globalization and technology.
These aspects impose changes in teaching practices and in the
ways we conceptualize the relationship among students, teachers
and knowledge production.
We welcome all and we wish you a great event.

Dr. Simone Tiemi Hashiguti
President of the Organizing Committee
Dr. Camila Lima Coimbra
Vice-President of the Organizing Committee

II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

2

Presentación
El Segundo

Foro Internacional Sobre Práctica Docente
Universitaria es una iniciativa de la División de Formación Docente
de la Dirección de Enseñanza del Pro-Rectorado de Grado de la
Universidad Federal de Uberlândia y tiene por objetivo crear un
espacio de discusión interdisciplinaria, circulación de ideas y
intercambio de experiencias pedagógicas para el desarrollo de
propuestas que ayuden la calidad de la enseñanza superior.
La segunda edición se centra en la temática planificación y la
evaluación en el contexto glocal. Consideramos "glocalización"
como la integración significativa de las practicas locales y
mundiales (Brooks y Normore, 2009) que expresan la manera
como las acciones locales y nacionales resignifican las tendencias
mundiales y globales que las afectan a ellas (Robertson, 1995).
Por lo tanto, proponemos discutir sobre planificación y evaluación
teniendo en cuenta aspectos sociales, políticos y culturales que
afectan a los participantes en los procesos educativos en la
enseñanza superior y la construción de conocimento en la era de
la globalización y tecnología.
Les
damos la
más
cordial bienvenida
les deseamos êxito en el evento.

a

todos y

Dra. Simone Tiemi Hashiguti
Presidenta de la Comisión Organizadora
Dra. Camila Lima Coimbra
Vice-Presidenta Presidenta de la Comisión Organizadora
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21/11/2012

Local: Center Convention Uberlândia
(Center Shopping)
Av. João Naves de Ávila, 1331, Piso C
Bairro Tibery - Uberlândia - MG
18h – 19h: Credenciamento / Credentials / Acreditación
19h: Sessão solene de abertura / Event opening / Sesión
solemne de apertura
19h30min: Apresentação Cultural / Cultural attraction /
Presentación cultural
Núcleo de Estudos em Música (NESMU)/Conservatório
Estadual de Música “Dr. José Zóccoli de Andrade”
20h: Conferência de Abertura / Opening Conference /
Conferencia de Apertura

Políticas públicas de formação de professores
universitários: ausências e silenciamentos
Public policies of education for university teachers:
absences and silences
Políticas de educación pública para profesores
universitarios: las ausencias y los silêncios
Dr. Helder Eterno da Silveira
Coordenador-Geral de Programas de Valorização do
Magistério
CAPES/DEB/CGV
Chief of the Programs for the Enhancement of Teaching
Federal Agency for the Development of Higher Level
Personnel – CAPES – Brazil
Coordinador-General de los Programas de Valorización del
la Enseñanza Coordinación del Desarrollo del Personal
Superior – CAPES – Brasil
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Mediação/Coordination/Coordinación:
Dra Camila Lima Coimbra
Universidade Federal de Uberlândia – UFU – Brasil
21h: Lançamento de livros / Autograph session / Lanzamiento de
libros
21h30min: Coquetel / Cocktail party / Cóctel de apertura
22/11/2012

Local: Anfiteatro 5OC e 5OD
Location: Auditorium Building 5OC and 5OD/Classrooms - Santa
Mônica Campus
Lugar: Auditorios y Salas de Clases- Edifício 5O - Campus de
Santa Mônica
8h – 18h: Credenciamento / Credentials / Acreditación
9h – 12h: Mesa de debate/ Roundtable

Tendências mundiais e necessidades locais: produção de
conhecimento e avaliação para a qualidade da Educação
Superior
Trends in global and local needs: knowledge production
and evaluation for the quality of Higher Education
Las tendencias mundiales y las necesidades locales:
producción de conocimiento y evaluación de la calidad de
la Educación Superior
Dr. Ricardo Baquero
Universidad de Quilmes – Argentina/Universidad de Buenos
Aires – Argentina
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Dra. Carla Padrel de Oliveira
Universidade Aberta – Portugal
Dr. Waldenor Barros Moraes Filho
Universidade Federal de Uberlândia - Brasil
Mediação/Coordination/Coordinación:
Dra. Simone Tiemi Hashiguti
Universidade Federal de Uberlândia - Brasil
12h – 13h30min: Almoço / Lunch / Almuerzo
14h – 16h: GTs 1 (primeira parte) / TGs 1 (first part)
16h – 16h30min: Café com Arte/ Coffee break with cultural
attraction/ Coffee break con presentación cultural – Hall 5O-B
Jack Albernaz
16h30min – 18h30min: GTs 1 (segunda parte) / TGs 1
(second part)
20h: Jantar por adesão/ Optional dinner / Cena opcional –
Capital Steak House (Center Shopping)
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23/11/2012

Local: Anfiteatros 5OC e 5OD Campus Santa Mônica e Center
Convention Uberlândia
Location: Auditorium Building 5O/Classrooms – Santa Mônica
Campus and Center Convention Uberlândia
Lugar: Auditorios y Salas de Clases- Edifício 5O - Campus de
Santa Mônica y Center Convention Uberlândia

8h – 18h – Credenciamento / Credentials /Acreditación
9h30min – 12:00: Mesa de debate/ Roundtable

Planejamento na sala de aula de diferentes cursos de
ensino superior: demandas da contemporaneidade.
Educational planning in the classroom of different courses
at higher level: contemporary demands.
Planificación en el aula de diferentes cursos de educación
superior: las demandas de la contemporaneidade.
Dr. Ismael Maurício Duque Escobar
Universidad de los Andes – Colômbia
Dra. Maria Isabel da Cunha
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Brasil
Dra. Geovana Ferreira Melo Teixeira
Universidade Federal de Uberlândia - Brasil
Mediação/Coordination/Coordinación:
Mical de Melo Marcelino
Universidade Federal de Uberlândia - Brasil
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12h – 13h30min – Almoço/ Lunch / Almuerzo
13h30min – 15h30min – GTs 2 (primeira parte) /TGs 2 (first
part)
15h30min – 15h45min – Café com Arte/ Coffee break with
cultural attraction/ Coffee break con presentación cultural – Hall
5O-B
Teatro de sombras – Grupo Multidisciplinar UFU
16h – 18h – GTs 2 (segunda parte) /TGs 2 (second part)
18h15min – Plenária/ Closing Plenary Session / Plenária Final +
Happy Hour – Center Convention (Center Shopping)
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Programação Interna GTs
Pre-constituted panels internal organization
Programación Interna de los Grupos de Trabajo
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22/11/2012
GTs1/TG1s
14h - 18h30min
GT/TG

Título/Title

Local/
location/
lugar

GT1a

Encontros
e
Desencontros:
expectativas e motivações docentes e
discentes na vivência universitária

5O-A

Agreements
and
disagreements:
expectations and motivations of
teachers and students in university
experience
Las similitudes y las diferencias:
expectativas y motivaciones de los
profesores y los estudiantes em la
experiencia universitaria
Coordenação/Coordination/Coordinación
Fernanda Costa Ribas
Fernanda Rosalinski Moraes

GT1b

Efeitos de Projetos de Pesquisa,
Extensão e Cultura, na formação do
aluno universitário

5O-C

Research, extension and culture:
effects on student education at the
university level
Efectos
de
los
proyectos
de
investigación, extensión y cultura de la
formación del estudiante universitario
Coordenação/Coordination/Coordinación
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
Cristiane Amaro Silveira
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GT1c

Práticas de Ensino voltadas à alunos
com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento,
altas
habilidades/super dotação e condições
especiais

5O-E

Teaching practices for students with
disabilities, pervasive developmental
disorders, giftdness and special
conditions
Las prácticas de enseñanza centradas
en los estudiantes con discapacidad,
trastornos generalizados del desarrollo,
alto nivel de capacitación/dotación y
condiciones especiales
Coordenação/Coordination/Coordinación
Sônia Bertoni
Arlete Aparecida Bertoldo Miranda

GT1d

Questões de Planejamento e Avaliação
em cursos EaD

5O-F

Planning and evaluation in distance
education courses
Problemas
de
planificación
y
evaluación en los cursos de educación
a distancia
Coordenação/Coordination/Coordinación
Diva Souza Silva
Fabiana Fiorezi de Marco Matos

GT1e

Programas Institucionais no Ensino
Superior

5O-G

Institutional Programs in Higher
Education
Programas Institucionales en la
II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012
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Educación Superior
Coordenação/Coordination/Coordinación
Neusa Elisa Carignato Sposito
Rosana Maria Nascimento de Assunção
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GT 1 A

Encontros
e
Desencontros:
expectativas e motivações docentes e
discentes na vivência universitária

Local/Location/Lugar:
5O–A

Agreements
and
disagreements:
expectations and motivations of
teachers and students in university
experience

Data/Date/Fecha:
22/11/2012
Hora/Time
14h

Las similitudes y las diferencias:
expectativas y motivaciones de los
profesores y los estudiantes em la
experiencia universitária
Coordenação/Coordinators/Coordinadoras:
Fernanda Costa Ribas
Fernanda Rosalinski Moraes

Da educação bancária a educação
problematizadora: os espaços menores
entre esses extremos e a sua contribuição
para o ensinar e o aprender. Em que
medida isso é possível?

14h

From banking education to the problematic
education: The smaller spaces between
these extremes and their contribution tothe
teaching and learning. How far is it
possible?
De la educación bancaria hasta la educación
problematizada: Pequeños espacios entre
estos dos extremos y su contribución a la
enseñanza y el aprendizaje. ¿En qué medida
es esto posible?
André Luis Castro de Freitas (Universidade
Federal do Rio Grande/Brasil)
Luciane Albernaz de Araujo Freitas (Instituto
Federal Sul-Rio-Grandense/Brasil)
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Memorial de aprendizagem: prática de
linguagem na formação de professores de
línguas na universidade.
Learning memorial: language practice in
language teacher education at the
university.
14h15min

Memorial de aprendizaje: práctica de
lenguaje en la formación de profesores de
lenguas en la universidad
Cristiane Carvalho de Paula Brito
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria de Fátima Fonseca Guilherme
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Crenças e motivação de graduandos em
uma disciplina de inglês instrumental via
MOODLE
The
beliefs
and
motivation
from
undergraduate students in an English for
specific purposes course via MOODLE
14h30min

Creencias y motivación de estudiantes de
graduación en una clase de inglés
instrumental por medio del MOODLE
Fernanda Costa Ribas (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)
Cristiane Manzan Perine (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

Engenheiro
Identidade
14h45min

–

Professor:

Prática

e

Engineer – Professor: Identity and Practice
Antônio Carlos dos Santos (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
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Luiz Antônio Lobo de Abreu (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

Discutindo a relação professor-estudante
no Ensino Superior: subsídios para a
construção de uma proposta de formação
docente

15h

Discussing
the
relationship
between
professor and student in Higher Education:
subsidies for the construction of a proposed
teacher training
Hablar de la relación entre el profesor y el
alumno en la Educación Superior: subsidios
para la construcción de un proyecto de
formación del profesorado
Cirlei Evangelista Silva Souza (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Andréa Maturano Longarezi (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

A relação entre professor e aluno no
Ensino Superior vista por meio da
reprovação
The relationship between professor and
student in higher education seen through
reprobation
15h15min

La relación entre profesores y estudiantes
en la Educación Superior a partir de la
reprobación
Silvia Maria Cintra da Silva (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Daniel Gonçalves Cury (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

15h30min

As concepções do licenciando em
Matemática e os objetivos da formação
II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012
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pedagógica
The conceptions of undergraduates in
Mathematics and the objectives of the
pedagogical formation
Odalea Aparecida Viana (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

A disciplina de Ética no Serviço Social:
expectativas e resultados
The discipline of Ethics in Social Work:
expectations and results

15h45min

El tema de la Ética en el Trabajo Social:
expectativas y resultados
Soraia Veloso Cintra (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

16h
às 16h15min

Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break
con presentación cultural
Docência universitária: representações
sociais
University teaching: social representation

16h30min

Docencia
sociales

universitaria:

representaciones

Tatiana Machiavelli Carmo Souza
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)
Cirlene Aparecida Hilário da Silva Oliveira
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)

16h45min

A utilização de cartas como relatórios de
estágio
El uso de las cartas como relato en los
estadios
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Vilma Campos dos Santos Leite
(Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)
Mariene Hundertmarck Perobelli
(Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

17h
às
18h30min

Debates
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GT 1 B

Efeitos de Projetos de Pesquisa, Extensão
e Cultura, na formação do aluno
universitário

Local/Location/Lugar:
5O–C
Research, extension and culture: effects
Data/Date/Fecha:
22/11/2012
Hora/Time:
14h

14h

on student education at the university
level
Efectos de los proyectos de investigación,
extensión y cultura de la formación del
estudiante universitario
Coordenação/Coordinators/Coordinadoras:
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
Cristiane Amaro Da Silveira

O Professor de Teatro Encena: Processos
Construídos das Identidades.
The drama teacher performs: constructed
processes of identities
El profesor de teatro escenificando: procesos
construidos de las identidades
Guaraci da Silva Lopes Martins (Universidade do
Estado do Paraná/Brasil)

14h15min

Efeitos do estágio docente em Centro de
Extensão de egressos habilitados como
professores de inglês
The effects of trainee teaching of graduates
majoring in English in a University Extra Mural
Program
Efectos de la pasantía docente en Centro de
Extensión de egresos habilitados como
profesores de inglés
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Renata Nascimento Salgado (Universidade Federal
do Triângulo Mineiro/Brasil)

14h30min

Os jovens, seus projetos, nossas práticas:
reflexões a partir de uma experiência teóricometodológica no Projeto InterAgindo
Young people, their projects, our practices:
reflections
from
a
theoretical
and
methodological experience in the Projeto
InterAgindo (Project InterActing)
Los jóvenes, sus proyectos, nuestras practicas:
reflexiones desde una experiencia teóricometodológico en el proyecto InterAgindo
Licínia Maria Correa (Universidade Federal de Minas
Gerais/Brasil)

14h45min

NEPERE – Núcleo de Estudos e Pesquisas
sobre Educação das Relações Étnico-Raciais e
Ações Afirmativas: extensão universitária e a
implementação da Lei 10.639/2003 na
FACIP/UFU
NEPERE-Nucleus of Studies and Research on
Education of Racial-Ethnic Relations and
Affirmative Action: University extension and
the implementation of Law 10.639/2003 in
FACIPUFU
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

15h

O Núcleo de Empreendedorismo do Pontal e
sua interface com o ensino, pesquisa e
extensão
The Center for Entrepreneurship at Pontal and
its interface with the teaching, research and
extension
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Marli Auxiliadora da Silva (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)
Ilza Maria de Menezes Silva (Faculdade do
Triângulo Mineiro/Brasil)

15h15min

A Participação em Projeto de Pesquisa como
Complemento da Formação Universitária e a
Influência no Trabalho de Conclusão de Curso
Participation in research project as a
complement of higher education and influence
at work of conclusion of course
Renata Machado de Assis (Universidade Federal de
Goiás/Brasil)

15h30min

Prática Formativa de Alunos Universitários em
Escolas de Comunidades Ribeirinhas em
Abaetetuba/ Pará
Formative parctice of university students in
riverside
communitites
schools
in
Abaetetuba/Pará
Waldir Ferreira de Abreu (Universidade Federal do
Pará/Brasil)

15h45min

Colégios de Aplicação e formação inicial dos
alunos de licenciatura: relação teoria e prática
Application Colleges and initial formation of
future teachers: theory and practice relations
Colegios de Aplicación y formación inicial de los
alumnos de licenciatura: relación teoría y
práctica
Aléxia Pádua Franco (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

16h
às
16h15min

Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break con
presentación cultural
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16h30min

Divulgando e promovendo ações em Psicologia
Escolar/Educacional: a criação de um site
Publicizing and promoting actions from
Educational/School Psychology: the creation of
a website
Divulgando y promoviendo acciones en
Psicología Escolar/Educacional: la creación de
um site.
Anabela Almeida Costa e Santos Peretta
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

16h45min

Pesquisa, extensão e cultura: desdobramentos
do processo de ensino essenciais à formação
acadêmica
Research, extension and culture: essential
developments to academic training of the
teaching process
Investigación, extensión y cultura: las
consecuencias de la enseñanza de la formación
académica esencial.
Antônio Cláudio Moreira Costa (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Simone Ferraz Pereira (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

17h

Roda de Conversa: construindo diálogos com
adolescentes
Conversation
adolescents.

Circle:

building

dialogs

with

Carmen Lúcia Reis (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

17h15min

A Experiência Subjetiva Discente no Processo
de Iniciação Cientifica Verificando a Percepção
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de Estudantes de Veterinária sobre Métodos
de Ensino Alternativos Usados no Curso
The subjective experience of a student in
scientific initiation process verifying perception
of veterinary students about alternative
teaching methods used in their course
La experiencia subjetiva de un estudiante en la
investigación de pregrado evaluando la
percepción de estudiantes de veterinaria sobre
los métodos de enseñanza utilizados en lo
curso
Cristiane Amaro Da Silveira (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)
Nayara Machado de Sousa (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

17h30min
às
18h30min

Debates
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GT 1 C

Local/Place/Lugar:
5O–E
Data/Date/Fecha:
22/11/2012
Hora/Time:
14h

Práticas de Ensino voltadas à alunos com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento,
altas
habilidades/super dotação e condições
especiais
Teaching practices for students with
disabilities, pervasive developmental
disorders,
giftdness
and
special
conditions
Las prácticas de enseñanza centradas en
los
estudiantes
con
discapacidad,
trastornos generalizados del desarrollo,
alto nivel de capacitación/dotación y
condiciones especiales
Coordenação/Coordinators/Coordinadoras:
Sônia Bertoni
Arlete Aparecida Bertoldo Miranda

14h

Planejamento educacional inclusivo para
alunos com altas habilidades/superdotação
Educational inclusive planning for students
with high ability / gifted
Planeamiento educacional inclusivo para
alunos con altas habilidades o superdotados
Luciano Henrique de Tarso Luiz (Faculdade
Presidente Antônio Carlos/Brasil)

14h15min

Extensão, Ensino e Pesquisa em Atividades
Físicas com Pessoas com Deficiência na UFU
Extension, Education and Research Activities
with Physical Disability at UFU

Solange Rodovalho Lima (Universidade Federal de
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Uberlândia/Brasil)

14h30min

Inclusão na Educação
possibilidades.

Infantil:

limites

e

Inclusion in Early Childhood Education: limits
and possibilities
Inclusión en la Educación de la Primera
Infancia: límites y posibilidades
Sônia Bertoni (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Candelori Vidal (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

14h45min

Formação de professores e inclusão: políticas
públicas no Brasil entre 1988 e 2010
Teacher education and inclusion: public
policies in Brazil between 1988 and 2010
La formación del profesorado y la inclusión:
políticas públicas en Brasil entre 1988 y 2010
Lana Ferreira de Lima (Universidade Federal de
Goiás/Brasil)

15h

Elaboração de blog, Podcast e associação com
redes sociais para divulgação dos constituintes
imunológicos presentes no leite materno
Development of blog, podcast and association
with social networks for dissemination of
immunological constituents present in human
breast milk
Desarrollo de blog, podcast y redes sociales
para difundir los componentes inmunológicos
presentes en leche materna
Mônica Camargo Sopelete (Universidade Federal de
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Uberlândia/Brasil)
Mirna Tonus (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

15h15min

Interação Virtual e o Estágio Supervisionado:
O Curso de Biologia da UFT
Maria José De Pinho (Universidade Federal do
Tocantins/Brasil)
Vânia Maria De Araújo Passos (Universidade Federal
do Tocantins/Brasil)

16h
às
16h15min
17h30min
às
18h30min

Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break con
presentación cultural
Debates
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GT 1 D
Local/Location/Lugar:
5OF
Data/Date/Fecha:
22/11/2012
Hora/Time:
14h

14h

Questões de Planejamento e Avaliação
em cursos EaD
Planning and evaluation in distance
education courses
Problemas
de
planificación
y
evaluación en los cursos de educación
a distancia
Coordenação/Coordinators/Coordinadoras:
Diva Souza Silva
Fabiana Fiorezi de Marco Matos

EAD e o papel do tutor no processo de
mediação
EAD and the role of tutor in mediation
process
Aurinete Barbosa Tiago (Universidade
Estadual de Montes Claros/Brasil)
Danielle Ferreira de Souza (Universidade
Estadual de Montes Claros/Brasil)

14h15min

O acesso e exclusão dos alunos nos
cursos de pós-graduação lato sensu na
modalidade EaD: pontos e contrapontos
The access and exclusion of students in the
post-graduation
courses
in
distance
education mode: points and counterpoints
Maria Amélia de Castro Cotta
(Universidade Paulista Julio Mesquita
Filho/Brasil)
Diva Souza Silva (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

14h30min

O sistema de tutoria no curso de
Pedagogia a Distância da Universidade
Federal de Uberlândia: estratégias de
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planejamento,
avaliação

acompanhamento

e

The tutoring system in the Distance
Pedagogy Course of Federal University of
Uberlândia: Planning Strategies, Monitoring
and Evaluation
Estrategias de trabajo de tutores y
mentores de Coordinación en curso de
Pedagogía de la distancia en la UFU
Marisa Pinheiro Mourão (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Luciana Charão de Oliveira (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Cicci Romero (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

14h45min

Formação de professores para atuar na
Educação a Distância: em foco o curso de
formação da Universidade Federal de
Uberlândia
Teacher‘s formation to act in Distance
Education: in focus one formation course
at the Federal University of Uberlândia
Formar a los profesores para que trabajen
en la Educación a Distancia: foco en el
curso de formación en la Universidad
Federal de Uberlândia
Poliana Cristina de Oliveira Cristo Diniz
(Universidade Presidente Antonio
Carlos/Brasil)
Alessandra Martins Mota (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Olíria Mendes Gimenes (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Marisa Pinheiro Mourão (Universidade
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Federal de Uberlândia/Brasil)

15h

Projetos pedagógicos de cursos de
Pedagogia na modalidade a distância:
delineamentos e perspectivas
Pedagogical projects of pedagogy courses in
distance mode: designs and prospects
Sarah Mendonça de Araújo (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Iara Vieira Guimarães (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

15h15min

Narrativa de formação de professores no
Ensino Superior à Distância
Narrative of teacher education in Higher
Education Distance
Diva Souza Silva (Universidade Federal de
Uberlândia/ Brasil)

15h30min

Desafios na formação do professor de
línguas em EAD
Challenges in the formation of language
teachers in distance education courses
Desafíos en la formación de profesores de
lenguas por la educación a distancia
Simone Tiemi Hashiguti (Universidade
Federal de Uberlândia/ Brasil)
Maria Aparecida Resende Ottoni
(Universidade Federal de Uberlândia/
Brasil)

15h45min

Língua inglesa com foco na escrita na
modalidade a distância: reflexões sobre
uma proposta
English language with a focus on writing in
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distance
proposal

learning:

reflecting

upon

a

Valeska Virgínia Soares Souza
(Universidade Federal de Uberlândia –
Brasil)
Carla Regina Rachid Otavio Murad
(Universidade Federal de Uberlândia/
Brasil)

16h
às 16h15min
16h30min

Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break
con presentación cultural
A dialética da educação à distância na
formação de professores em serviço
The dialectic of distance education in the
formation of teacher in service
La dialéctica de la educación a distancia en
la formación de profesores en servicio
Cinval Filho dos Reis (Universidade Federal
de Uberlândia/ Brasil)
Jane Maria dos Santos Reis (Universidade
Federal de Uberlândia/ Brasil)

17h30min
às 18h30min

Debates
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GT 1 E
Local/Location/Lugar:
5O–G
Data/Date/Fecha:
22/11/2012
Hora/Time:
14h

14h

Programas Institucionais no Ensino
Superior
Institutional
Education

Programs

in

Programas
Institucionales
Educación Superior

Higher
en

la

Coordenação/Coordinators/Coordinadoras:
Neusa Elisa Carignato Sposito
Rosana Maria Nascimento de Assunção

Desafios da interdisciplinaridade e o
trabalho com projetos na formação de
professores: algumas questões sob a
prática docente universitária
Interdisciplinary Challenges and the Work of
Projects
Educating
Professors:
some
questions about the practice of university
teaching
Desafíos
Y
Proyectos
De
Trabajo
Interdisciplinario En La Formación Docente:
algunas cuestiones en la práctica de la
enseñanza universitaria
Douglas Marin (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

14h15min

Cursos de mestrados e doutorados à
distância: razões e dificuldades na sua
implantação no país
Masters and doctorates courses by distance:
reasons
and
difficulties
in
its
implementation in the country
Cursos de maestría y doctorados la
distancia: razones y las dificultades de la
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instalación en lo país
Paulo Henrique MiottoDonadeli
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)
Rita de Cassia Lopes de Oliveira Mendes
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)

14h30min

PIBID na formação inicial de professores
de língua estrangeira sob o olhar da
escola cedente
PIBID IN the initial training of foreign
language teachers under the assignor
school look
PIBID en la formación inicial del
profesorado de idiomas a partir de la
mirada de la escuela cedente
Valéria Resende Teixeira (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

14h45min

Trajetórias para a carreira docente no
PIBID/UFVJM
Teaching career ways in PIBID / UFVJM
Trayectorias para la carrera docente en el
PIBID/UFVJM
Flávio Vieira (Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri/Brasil)
Hilton Serejo (Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri/Brasil)

15h

Pesquisas Acadêmicas do PGP X Prática
Pedagógica:
Contraponto
entre
as
produções realizadas pelos professoresalunos e o fazer na sala de aula
Academic Research of PGP x Educational
Practice X: Counterpoint between the
II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

32

production made by teachers-students and
the doing in the classroom
Maria José de Brito Araújo (Universidade
Estadual de Alagoas/Brasil)
Maria Luiza Braz (Universidade Estadual de
Alagoas/Brasil)

15h15min

O Estágio Supervisionado: Projetos e
Relatos
The Supervised Internship: Projects and
Reports
La Pasantía
Relatos

Supervisada:

Proyectos

y

Neusa Elisa Carignato Sposito
(Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

15h30min

Aprimoramento discente através de projetos
institucionais: Bolsas PBG para criação de
uma proposta de inglês instrumental para
alunos dos grupos PET Conexões/FACIP
Scholarships PBG program to create a
proposal of English for Specific Purpose for
Connections PET groups of the FACIP
Rosana Maria Nascimento de Assunção
(Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

15h45min

Cinematografia na formação de futuros
professores: uma experiência com o PIBIDMatemática (UFTM)
Cinematography in the future teachers
training: an experience with PIBIDMathematics (UFTM)
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Cinematografía en la formación de
profesores de futuro: una experiencia con
PIBID-Matemática (UFTM)
Vânia Cristina da Silva Rodrigues (Universidade
Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)
Fernando Lourenço Pereira (Universidade
Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

16h
às
16h15min
16h15min

Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break con
presentación cultural
Only
Connect:
Internationalizing
the
Curriculum
Anju Kanwar (Livingstone College/USA)

16h30min

Higher education coordination and policy
system
between
higher
education
institutions and governments: in the light of
Pakistani universities system
Muhammad Ghazanfar Bhatti (Higher Education
Commission/Paquistão)
Akeel Ahmed (Higher Education
Commission/Paquistão)

A importância do PIBID na construção
identitária docente no IFSERTÃO-PE

16h45min

17h

Delza Cristina Guedes Amorim (Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)
Danielle Juliana Silva Martins (Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)
Maria Leopoldina Veras Camelo (Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do
Sertão Pernambucano/Brasil)

Metodologia de Trabalho em Educação de
Jovens e Adultos: Formação de Professores
na pós-modernidade
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Liberace Maria Ramos Ferreira (Faculdade
Presidente Antônio Carlos/Brasil)

17h30min
às 18h30min

Debates
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23/11/2012
GTs2/TG2s
13h30min - 18h30min
GT / TG
GT2a

Título/Title
Tecnologias
de
Informação
Comunicação na Prática Educativa

e

Local/
location/
lugar
5O-A

Information
and
communication
technologies in teaching education
Tecnologías
de
información
y
comunicación en
las
prácticas
educativas
Coordenação/Coordination/Coordinación
Mônica Camargo Sopelete
Simone Tiemi Hashiguti

GT2b
GT2b1

Práticas de sala de aula e avaliação:
semelhanças e especificidades das
diferentes áreas

5 O – D/
5O–C

Teaching practices and evaluation:
similarities
and
specificities
of
different areas
Prácticas de sala de clase
evaluación:
similitudes
especificidades de distintas áreas

y
y

Coordenação/Coordination/Coordinación
Anna Monteiro Correia Lima Ribeiro
Ricardo Amâncio Malagoni

GT2c

Autonomia, empreendedorismo e
outras condições para a formação de
cientistas
e
para
inovação
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tecnológica
Autonomy, entrepreneurship and
other conditions for the education of
scientists and for technological
innovation
Autonomía, la capacidad empresarial,
y otras condiciones para la formación
de científicos y de innovación
tecnológica
Coordenação/Coordination/Coordinación
Melchior José Tavares Júnior
Sandro Rogério Vargas Ustra

GT2d

Avaliação
da
aprendizagem:
abordagens e instrumentos

5O-C

Learning assessment: approaches
and tools
Evaluación del Aprendizaje: Enfoques
e Instrumentos
Coordenação/Coordination/Coordinación
Simone Maria de Ávila Silva Reis
Roberto Bernardino Júnior

GT2e

Formação de Professores: desafios e
metodologia de trabalho

5O-F

Teacher Education: Challenges and
Methodology
Formación del profesorado: desafíos
y metodología
Coordenação/Coordination/Coordinación
Daisy Rodrigues do Vale
Camila Lima Coimbra
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GT 2 A

Tecnologias de Informação e Comunicação
na Prática Educativa

Local/Locatio
n/Lugar: 5 O
–A
Data/Date/Fe
cha:
23/11/2012

Information
and
communication
technologies in teaching education
Tecnologías de información y comunicación
en las prácticas educativas
Coordenação/Coordinators/Coordinadoras:
Mônica Camargo Sopelete
Simone Tiemi Hashiguti

Hora/Time:
13h30min

13h30min

Considerações
acerca
das
mudanças
e
adaptações requeridas aos docentes mediante as
Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC´s)
Considerations about the changes and adjustments
required of teachers by the Information and
Communication Technologies (ICTs)
Consideraciones acerca de los cambios y
adaptaciones necesarias a los maestros a través de
las tecnologías de la información y la comunicación
(TICs)
Adriana Cristina Omena dos Santos (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Luciana Charão de Oliveira (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Cicci Romero (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

13h45min

A formação do professor reflexivo na Arquitetura
frente às inovações tecnológicas
Reflective teacher training by technological
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innovations, in Architecture
La formación del profesor reflexivo en la
Arquitectura frente a las innovaciones tecnológicas.
Larissa Caroline Silva Jordão (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)
Marcel Alessandro Claro (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

14h

As Tecnologias de Informação e Comunicação na
Formação do Pedagogo
Information and Communication Technologies in
the Development of the Pedagogue
Mauricio dos Reis Brasão (Fundação Presidente
Antônio Carlos/Brasil)

14h15min

Produção digital e adoção de mídias sociais em
projetos
multidisciplinares
voltados
a
aprendizagem e divulgação científica
Digital production and adoption of social media in
multidisciplinary projects focused on learning and
science communication
Mirna Tonus (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)
Mônica Camargo Sopelete (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

14h30min

Aplicação de simulação computacional na área
de Conforto Ambiental e Eficiência Energética do
curso de Arquitetura e Urbanismo
Computational Simulation Application in the area
of Environmental Comfort and Energy Efficiency
in the college of Architecture and Urbanism
Aplicación de la simulación computacional en el
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ámbito de Comodidad Ambiental y Eficiencia
Energética de la Arquitectura y Urbanismo
Rita de Cássia Pereira Saramago (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Karen Carrer Ruman de Bortoli (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

14h45min

Ciberespaço e Ensino Superior: um estudo sobre
as práticas educativas
Cyberspace and Higher Education: a study of
educational practices
El ciberespacio y la Educación Superior: un estudio
de las prácticas educativas.
Rossana Cristina Ribeiro Morais (Universidade Vale
do Rio Doce/Brasil)
Maria Gabriela Parenti Bicalho (Universidade Vale
do Rio Doce/Brasil)
Maria Celeste Reis Fernandes Souza (Universidade
Vale do Rio Doce/Brasil)

15h

A contribuição do Moodle para o aprendizado
colaborativo de língua inglesa: um estudo de
caso
The contribution of Moodle to the collaborative
learning of English: a case study
William Mineo Tagata (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

15h15min

Utilization Of Facebook In Higher Education
Jamal A. Alsharhan (King Saud University/Arábia
Saudita)

15h30min

Social media and higher education
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Alghonaiman Hassan Abdullah (King Saud
University/Arábia Saudita)

15h45min

The Impact of Training Convoys of E-Learning on
the activation of e-learning systems available at
King Saud University by faculty members and
students.
Sultan Howedey Almutairy (King Saud
University/Arábia Saudita)
Waleed Saleh Alnumay (King Saud
University/Arábia Saudita)

16h
às
16h15min
16h30min

Café com Arte / Coffee break with cultural
attraction / Coffee break con presentación
cultural
Barriers and Benefits of Using Social Networking
At King Saud University
Las barreras y los beneficios del uso de las redes
sociales en la Universidad Rey Saud
Uthman T Alturki (King Saud University/Arábia
Saudita)
Abdulmjeid A. Aljerawi (King Saud
University/Arábia Saudita)

16h45min
às
18h

Debates
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GT 2 B1
Local/Location/Fecha:
5OD
Data/Date/Fecha:
23/11/2012
Hora/Time:
13h30min

Práticas de sala de aula e avaliação:
semelhanças e especificidades de
diferentes áreas
Teaching practices and evaluation:
similarities
and
specificities
of
different areas
Prácticas de sala de clase
evaluación:
similitudes
especificidades de distintas áreas

y
y

Coordenação/Coordinators/Coordinadores:
Anna Monteiro Correia Lima Ribeiro
Ricardo Amâncio Malagoni

13h30min

Avaliação da preparação à docência dos
discentes do curso de mestrado em Direito
da UFU
Evaluation of teaching training among
students of master‘s degree in Law at UFU
Antônio Neto Ferreira dos Santos (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

13h45min

Estranhamento: trabalhando com leituras
diferenciadas no estágio supervisionado em
Química
Strangeness: working with differentiated
readings in the supervised traineeship in
Chemistry
Extrañamiento: trabajar con distintas
lecturas en la etapa de supervisión en
química
Cristhiane Cunha Flôr (Universidade Federal de
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Juiz de Fora/Brasil)
Wallace Alves Cabral (Universidade Federal de
Juiz de Fora/Brasil)

14h

O ensino como conversação: o uso de
metodologias de ensino centradas no grupo
e de avaliação processual
Teaching as conversation: the use of groupcentered teaching methods and process
evaluation
La enseñanza como conversación: el uso de
metodologías de enseñanza centradas en el
grupo y de evaluación procesal
Emerson Fernando Rasera (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

14h15min

Produção de maquetes como técnica
alternativa de ensino e motivação dos
alunos da disciplina de Imunologia
Production of models as an alternative
method of education and motivation in
graduation students of immunology
Eneida César Mastrantonio (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)
Fernanda Rosalinski-Moraes (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

14h30min

O ‗Estágio em Docência‘ e o aprimoramento
didático na graduação
The 'Teaching Internship' and the
improvement of undergraduate teaching
La ‗Práctica Docente‘ y el perfeccionamiento
didáctico en la graduación
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Gabriela Martins Silva (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)
Emerson Fernando Rasera (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

14h45min

O estagio e o desenvolvimento cultural nas
escolas municipais: uma avaliação reflexiva
The stage and cultural development in
schools: an evaluation reflective
Inalda Maria Duarte de Freitas (Universidade
Estadual De Alagoas/Brasil)
Maria do Carmo Duarte de Freitas (Universidade
Estadual De Alagoas/Brasil)

15h

Grupos operativos de ensino-aprendizagem
em ciências da saúde: experiência didática
Teaching-and-learning training groups in
health sciences: didactic experience
Grupos
operativos
de
enseñanzaaprendizaje en ciencias de la salud: uma
experiencia didáctica
Luis Ernesto Rodriguez Tapia (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

15h15min
às
16h
16h
às
16h15min

Debates
Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break
con presentación cultural
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GT 2 B2
Local/Location/Fecha:
5OC
Data/Date/Fecha:
23/11/2012
Hora/Time:
13h30min

Práticas de sala de aula e avaliação:
semelhanças e especificidades de
diferentes áreas
Teaching practices and evaluation:
similarities
and
specificities
of
different areas
Prácticas de sala de clase
evaluación:
similitudes
especificidades de distintas áreas

y
y

Coordenação/Coordinators/Coordinadores:
Anna Monteiro Correia Lima Ribeiro
Ricardo Amâncio Malagoni

13h30min

Técnicas cinematográficas e aprendizagens:
uma experiência com o PET Ciências da
Natureza e Matemática (UFTM)
Cinematographic techniques and learning:
an experience with Natural Sciences and
Mathematics PET (UFTM)
Luís Gustavo da Conceição Galego (Universidade
Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)
Váldina Gonçalves da Costa (Universidade
Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

13h45min

Projetos
interdisciplinares
no
ensino
superior: uma prática em prol da
aprendizagem significativa
Interdisciplinary
projects
education: a practical in
significant learning

in
higher
support of

Simone Vieira de Melo Shimamoto (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Tatiane Alves Maciel Barbosa (Instituto Teresa
Valsé/Brasil)
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14h

Produção de conhecimento, transmissão e
estilo: reflexões sobre a tarefa de orientar

Knowledge production, distribution and
style: reflections on mentoring relationship
Mical de Melo Marcelino Magalhães
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

14h15min

Leitura e produção escrita no ensino
superior: aplicação da técnica de Cloze
Reading and writing production in higher
education: the application of Cloze's
Technique
Lectura y producción escrita en la
educación superior: aplicación de la técnica
de Cloze
Nayara Franciele Lima (Faculdade Patos de
Minas/Brasil)
Claudiana Lima (Faculdade Patos de
Minas/Brasil)

14h30min

O avesso dos estágios curriculares
supervisionados: desafios e possibilidades.

The inside out of supervised training
curriculum: challenges and opportunities
Rejane Maria Ghisolfi da Silva (Universidade
Federal de Santa Catarina/Brasil)
José Gonçalves Teixeira Júnior (Universidade
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Federal de Uberlândia/Brasil)

14h45min

Saberes e fazeres em movimento: os
professores do curso de Odontologia na
sala de aula
Knowledge and practices in motion: the
professors of Dentistry in the classroom.
Conocimientos y prácticas en movimiento:
los profesores de Odontología en el aula.
Simone Maria ávila Silva Reis (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)
Graça Aparecida Cicillini (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

Práticas de sala de aula e avaliação no
Curso de Comunicação Social: habilitação
em Jornalismo da UFU
Classroom practices and evaluation in Social
Communication Course: Journalism in the
UFU

15h

Prácticas de aula y evaluación en el Curso
de Comunicación Social: habilitación en
periodismo de la UFU
Maria Aparecida Resende Ottoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
15h15min
às
16h
16h
às
16h15min

Debates
Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break
con presentación cultural
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GT 2 C
Local/Location/Lugar:
5O-B
Data/Date/Fecha:
23/11/2012
Hora/Time:
13h30min

Autonomia,
empreendedorismo
e
outras condições para a formação de
cientistas
e
para
inovação
tecnológicas
Autonomy, entrepreneurship and other
conditions for the education of
scientists
and
for
technological
innovation
Autonomía, la capacidad empresarial,
y otras condiciones para la formación
de
científicos
y
de
innovación
tecnológica
Coordenação/Coordinators/Coordinadores:
Melchior José Tavares Júnior
Sandro Rogério Vargas Ustra

13h30min

Alfabetização Científica - Linguagem para a
Transposição Didática dos Conhecimentos
Científicos
Scientific Literacy - The Language Training
for the Implementation of Scientific
Knowledge
Alfabetización Científica - lengua para la
aplicación de la enseñanza del conocimiento
científico
Ana Paula Romero Bacri (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

13h45min

Contribuição da educação ambiental para a
inovação metodológica no ensino superior
Contribution of environmental education
methodology for innovation in higher
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education
Contribución de la Educación Ambiental a la
innovación metodológica en la enseñanza
superior
Melchior José Tavares Júnior (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

14h

A
perspectiva
emancipatória
controvérsias em práticas docentes.
The
emancipatory
perspective
controversies in teaching practices.

das
of

Sandro Rogério Vargas Ustra (Universidade
Federal de Uberlândia/Brasil)

14h15min

O uso de novas tecnologias no ensino de
Física: uma experiência inovadora no ensino
superior.
The use of new technologies in the Physics
teaching: an innovatory experience in the
college
Emerson Luiz Gelamo (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

14h30min

Associando a teoria à prática: apresentação
da realidade da indústria de processamento
de carnes na sala de aula
Linking theory to practice: presentation of
the reality of the meat processing industry
in the classroom
Asociación de la teoría con la práctica:
Presentación de la realidad de la industria
de procesamiento de carnes en el aula
Kênia de Fátima Carrijo (Universidade Federal de
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Uberlândia/Brasil)
Mônica Camargo Sopelete (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)

14h45min

Metodologia de Pesquisa: Um desafio de
abordagem com alunos de Ciências da
Saúde.
Research Methodology: A challenge to
approach with students of Health Sciences.
Metodología de la investigación: uno desafío
en la abordaje con alumnos en Ciencias de
La salud.
Laerte Pereira de Almeida (Universidade Federal
de Uberlândia/Brasil)
Maíra Lopes Almeida (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

15h

Learners' persuasion strategies
instance of academic writing

in

an

Estratégias de persuasão dos alunos em
uma instância de escrita acadêmica
Abbad M Alabbad (King Saud University/Arábia
Saudita)

15h15min

The Importance of Effective Teaching in
Higher Education in Saudi Arabia
La importancia de la enseñanza eficaz en
una educación más alta en la Arabia Saudita
Nasser A. Al-Faleh (King Saud University/Arábia
Saudita)

15h30min

Pedagogia da Performance: em busca da
autonomia
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Pedagogía del ―performance‖: En busca de
la autonomía
Mara Lucia Leal (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

15h45min

Evaluating the learning resource center
program in Saudi Arabia.
Evaluación del programa de centro de
recursos de aprendizaje en Arabia Saudita.
Ahmed Aldraiweesh (King Saud University/Arábia
Saudita)

16h às
16h15min

Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break con
presentación cultural.

16h15min às
18h

Debate
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GT 2D
Local/Location/Lugar:
5O–C
Data/Date/Fecha:
23/11/2012
Hora/Time:
13h30min

13h30min

Avaliação
da
aprendizagem:
abordagens e instrumentos
Learning assessment: approaches and
tools
Evaluación del Aprendizaje: Enfoques
e Instrumentos
Coordenação/Coordinators/Coordinadores:
Simone Maria de Ávila Silva Reis
Roberto Bernardino Júnior

O ensino de Imunologia: análise dos
principais métodos e recursos didáticos
utilizados em universidades brasileiras
Teaching of immunology: major methods
and resources used in Brazilian universities
A enseñanza de la inmunología: métodos y
análisis de los principales recursos
educativos utilizado en las universidades de
Brasil
Fernando Lourenço Pereira (Universidade Federal
do Triângulo Mineiro/Brasil)

13h45min

Avaliação da aprendizagem no ensino
superior:
representações
sociais
de
estudantes de licenciaturas
Assessment of learning in higher education:
social representations of undergraduate
students
Ilza Maria Da Silva Alves (Universidade de
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Uberaba/Brasil)
Maria Alzira De Almeida Pimenta (Universidade
de Uberaba/Brasil)

14h

Perspectivas e Desafios da Avaliação em
curso online por meio de Fóruns.
Perspectivas y desafíos de la evaluación por
medio de foros en los Cursos a Distancia
Raquel Aparecida Souza (Universidade Federal
do Tocantins/Brasil)
Rosemeri Birck Diniz (Universidade Federal do
Tocantins/Brasil)

14h15min

O TCC como ferramenta alavancadora do
processo de ensino e aprendizagem.
The Graduation Thesis as a tool that
leverages the process of teaching and
learning
Rubens Gedraite (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

14h30min

Avaliação, design instrucional e mapas
conceituais para o ensino/aprendizagem de
Língua Portuguesa em cursos superiores e
técnicos.
Evaluation of instructional design and
minding maps for teaching and learning
Portuguese in higher and technical courses.
Carla Regina Rachid Otavio Murad (Universidade
Federal De Uberlândia/Brasil)

14h45min

Formação
de
Professores:
Planejamento e Avaliação

Currículo,

Teachers Formation: Curriculum, Planning
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and Evaluation
Ana Amélia de Araújo Maciel (Universidade
Federal do Pará/Brasil)

15h

Avaliação Construtiva: Novas Concepções
sobre o Processo Avaliativo nas IES
Constructive Evaluation: New Concepts on
the IES Evaluation Process
Solange Maria Siqueira de Barros (Centro
Universitário do Triângulo/Brasil)

15h15min

Cooperative Education: Pros and Cons.
Alhazmi
Abdulrahman
University/Arábia Saudita)

15h30min

Essa

(Islamic

Evaluation in higher education
Khaled Nahes Alotaibi (King Saud
University/Arábia Saudita)

16h
às
16h15min
16h15min
às
18h

Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break con
presentación cultural.
Debate
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GT 2E
Local/Location/Lugar:
5O–F
Data/Date/Fecha:
23/11/2012
Hora/Time:
13h30min

13h30min

Formação de professores: desafios e
metodologia de trabalho
Teacher Education: Challenges and
Methodology
Formación del profesorado: desafíos y
metodología
Coordenação/Coordinators/Coordinadoras:
Daisy Rodrigues do Vale
Camila Lima Coimbra

A Formação Pedagógica de professores na
Pós-Graduação Stricto Sensu da Ciência da
Saúde de Instituições Federais de Ensino
Superior.
The Pedagogical Formation of professors en
Post-Graduation Stricto Sensu of The
Science of Health of Federal Institutions of
Superior Education.
La Formación Pedagógica de profesores en
Postgrado Stricto Sensu de la Ciencia de la
Salud de Instituciones Federales de la
Educación Superior.
Vanessa Therezinha. Bueno Campos
(Universidade Federal De Uberlândia/Brasil)
Vanessa G. Castro (Universidade Federal De
Uberlândia/Brasil)

13h45min

Articulação Universidade – Escola: ações de
formação continuada.
Articulación Universidad – Escuela: acciones
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de formación continua.
Elena Maria Billig Mello (Universidade Federal do
Pampa/Brasil)
Aline Souza da Luz (Universidade Federal do
Pampa/Brasil)

14h

Libras na Educação Superior: Diálogos entre
Projeto Pedagógico, Oferta da Disciplina e
Legislação
Libras in Higher Education: Dialogue
between Pedagogical Project, Offering of
the Discipline and the Legislation
Eliamar Godoi (Universidade Federal De
Uberlândia/Brasil)

14h15min

Territorialidades na formação inicial do
licenciado e bacharel em Ciências Biológicas
Formación docente y técnica en Ciencias
Biológicas
Gilvane Gonçalves Corrêa (Centro Universitário
do Triângulo/Brasil)

14h30min

O desafio de formar professores para atuar
na escola das diferenças.
The challenge to form teachers to act in
school of differences
Iraneide Soares da Silva (Universidade Federal
De Uberlândia/Brasil)

14h45min

Formação Docente e condições de trabalho:
um dos desafios para a qualidade da
educação
Teacher formation and working conditions:
one of the challenges to the quality of
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education
Márcia Santos Anjo Reis (Universidade Federal
de Goiás/Brasil)

15h

Formação docente no curso de Biomedicina
por um olhar ético e filosófico pautado no
contexto das TICs
Teacher Development in the Biomedicine
Course through an Ethical and Philosophical
look based on the Context of ICTs
Marco Aurélio Martins Rodrigues (Universidade
Federal De Uberlândia/Brasil)

15h15min

Reflexões sobre
formação de
Portuguesa para
literária nos anos

as (re)configurações da
professores de Língua
o trabalho com a leitura
finais da educação básica

Reflections on the new configuration of
training courses for teachers of Portuguese
to work with a literary reading in the
secondary education
Rodrigo Alves dos Santos (Centro Federal de
Educação Tecnológica de Minas Gerais/Brasil)

15h30min

Prática docente universitária voltada às
relações entre os gêneros na formação
inicial de professores de Ciências e Biologia.
University teaching practice focused on
gender relations in the initial training of
Science and Biology teachers
Práctica docente universitaria direccionada a
lasrelaciones entre los géneros en la
formación inicial de profesores de Ciencias y
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Biología
Sandro Prado Santos (Universidade Federal de
Uberlândia/Brasil)

16h
às
16h15min
16h15min
às
18h

Café com Arte / Coffee break with
cultural attraction / Coffee break con
presentación cultural.
Debates
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RESUMOS
ABSTRACTS
RESUMENES
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GT1A - Encontros e desencontros: expectativas e
motivações docentes e discentes na vivência universitária
Fernanda Costa RIBAS
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Fernanda ROSALINSKI MORAES
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Neste GT abriremos espaço para apresentação de resultados
parciais e finais de pesquisa ou relatos de experiência que tenham
como foco a relação professor-alunos em contexto universitário,
em diferentes modalidades de educação e áreas de ensino e
aprendizagem. Nosso objetivo é discutir: a) concepções,
expectativas e motivações dos discentes e docentes em relação
aos mais variados cursos de ensino superior e contextos de
ensino, bem como fatores influenciadores; b) encontros e
desencontros que podem surgir quando as concepções,
expectativas e motivações de alunos e professores estão em jogo;
c) o impacto dessas concepções, expectativas e motivações no
processo de ensino e aprendizagem e no planejamento e
condução dos cursos e d) como estudantes e professores de
disciplinas ligadas às diferentes áreas do conhecimento lidam e
pesquisam questões relacionadas às concepções, expectativas e
motivações de docentes e discentes. Ao abarcar participantes de
diversas áreas de ensino, o GT possibilitará a troca de
experiências, propostas de ações e aprofundamento teórico sobre
o tema em questão de forma interdisciplinar. Entendemos que as
concepções e as expectativas que alunos apresentam quando
iniciam um curso (ou seja, o que entendem e esperam do
mesmo) podem influenciar como agem, respondem às aulas e
experienciam um novo contexto (WHITE, 1999), o que pode
trazer consequências para seu envolvimento, ou seja, sua
motivação. Percebemos também que, em alguns casos, essas
concepções e expectativas (por exemplo, sobre ensinar, aprender,
avaliar) podem entrar em choque com aquelas trazidas por seus
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professores, o que traz consequências motivacionais para ambos,
discentes e docentes. Ainda, há inúmeras definições acerca dos
termos-chave propostos nesse GT: concepção, motivação e
expectativa. Sendo assim, se faz mister socializar debates acerca
dessas temáticas de forma a estimular o surgimento e a
circulação de ideias que possam contribuir para o
aperfeiçoamento da formação docente universitária nas diversas
áreas do saber.
GT1A - Agreements and disagreements: expectations and
motivations of teachers and students in university
experience
Fernanda Costa RIBAS
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Fernanda ROSALINSKI MORAES
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

In this thematic panel participants will be invited to present partial
and final results from research studies or personal accounts that
focus on the relationship between teachers and students in
different educational modes of the university context, as well as
teaching and learning fields. Our aim is to discuss: a) conceptions,
expectations, and motivations of professors and students in
relation to a variety of university courses and teaching contexts,
as well as influential factors; b) convergences and divergences
that may arise when the conceptions, expectations and
motivations of professors and students are at stake; c) the impact
of those conceptions, expectations and motivations on the
process of teaching and learning and on course planning and
development e d) how professors and students from various fields
of knowledge
deal and research issues related to the
conceptions, expectations and motivations of teachers and
learners. By embracing participants from several areas of
education, this thematic panel enables the exchange of
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experiences, proposals and actions, as well as theoretical
deepening on the topic in an interdisciplinary way. We understand
that the conceptions and expectations students bring when
starting a course (that is, what students understand about it and
what they expect from it) may influence the way they behave,
respond to lessons, and experience a new context (WHITE,
1999). This can have effects on their commitment, in other
words, their motivation. We also realize that in some situations
students‘ conceptions and expectations (e.g. about teaching,
learning, evaluating) may disagree with their professors‘, which
can have motivational consequences for both. Yet, there are
numerous definitions for the key terms proposed in this thematic
panel: conception, expectation, and motivation. Thus, it is
extremely important to promote debates over those topics, in
order to stimulate the creation and circulation of ideas that might
contribute to teacher development in various areas of knowledge
in the university level.
GT1A - Las similitudes y las diferencias: expectativas y
motivaciones de los profesores y los estudiantes em la
experiencia universitária.
Fernanda Costa RIBAS
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Fernanda ROSALINSKI MORAES
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

En este panel temático los participantes serán invitados a
presentar los resultados parciales y finales de los informes de
investigación y experiencia que se han centrado en la relación
entre profesor y estudiantes en el contexto universitario, en
diferentes formas de educación y áreas de enseñanza y
aprendizaje. Nuestro objetivo es discutir: a) concepciones,
expectativas y motivaciones de los estudiantes y profesores en
una variedad de cursos en la educación superior y los contextos
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de enseñanza, así como los factores que las influyen; b) los
acuerdos y los desacuerdos que puedan surgir cuando las
concepciones, expectativas y motivaciones de los estudiantes y
los profesores están en juego; c) el impacto de estas
concepciones, expectativas y motivaciones en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y en la planificación y realización de
cursos ; d) como estudiantes y profesores de asignaturas
relacionadas con las diferentes áreas de conocimiento tratan y
estudian temas de investigación relacionados con las
concepciones, expectativas y motivaciones de los profesores y
estudiantes. Al aceptar a participantes de diversas áreas de la
educación, este panel temático permitirá el intercambio de
experiencias, propuestas de acción y estudio teórico sobre el
tema en cuestión en forma interdisciplinaria. Entendemos que las
concepciones y expectativas que tienen los estudiantes cuando
empiezan un curso (en otras palabras, lo que los estudiantes
entienden y esperan de un curso) pueden influir en su manera de
actuar, responder a las lecciones y la experiencia de un nuevo
contexto (WHITE, 1999). Esto puede tener efectos sobre su
compromiso, en otras palabras, su motivación. También vemos
que en algunos casos, estas concepciones y expectativas (por
ejemplo, sobre la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación)
pueden chocar con los traídos por sus profesores, lo cual tiene
consecuencias motivacionales para los estudiantes y profesores.
Sin embargo, hay numerosas definiciones de los términos clave
propuestos en este panel temático: concepción, motivación y
expectativa. Por lo tanto, es importante socializar los debates
acerca de estas cuestiones con el fin de estimular la creación y
circulación de ideas que podrían contribuir a la mejora de la
formación de profesores en diversas áreas de conocimiento en la
universidad.
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1) Da
educação
bancária
a
educação
problematizadora: Os espaços menores entre
esses extremos e a sua contribuição para o ensinar
e o aprender. Em que medida isso é possível?
André Luis Castro de Freitas
(Universidade Federal do Rio Grande/Brasil)
Luciane Albernaz de Araujo Freitas
(Instituto Federal Sul-Rio-Grandense/Brasil)

Considerando a sociedade contemporânea, constata-se na
educação dificuldades de engendrar novas formas de relações
tangentes ao desenvolvimento de atividades teóricas e práticas no
tempo e espaço da sala de aula. Autores se dedicaram ao estudo
dessa proposição na tentativa de encontrar definições que
permitam alternativas de tornar os espaços do ensinar e aprender
para além de uma proposta conteudista. Buscam-se no
pensamento de Paulo Freire, os dois extremos norteadores desse
estudo. Primeiramente, a educação bancária onde o estudante é
visto como indivíduo que nada sabe tornando-se depósito de
conhecimento. Por outro lado, a educação problematizadora onde
se compreende a humanização em processo a qual implica a ação
e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo.
Considera-se que a partir desses dois extremos existam várias
possibilidades e que se possa diferenciar espaços que venham a
constituir relações híbridas e diferenciadas, do ensinar e do
aprender. A preocupação que se faz presente está em observar
nesses espaços menores as práticas educativas utilizadas pelos
professores. Alinhando a ideia antropológica de inacabamento de
Freire com a proposta epistemológica de conhecimento provisório
de Japiassu é possível compreender a necessidade de movimento
nas atividades e práticas entre professor e estudantes. Este
estudo tem como intuito compreender se os professores
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envolvidos na pesquisa comungam dessas ideias. Para tanto,
realizamos uma pesquisa qualitativa, com a elaboração de
entrevistas individuais com professores universitários e
procuramos analisar se a identificação de categorias as quais
permitirão junto ao referencial teórico utilizado a sinalização de
que o processo exige interação e novos questionamentos.

From banking education to the problematic education:
The smaller spaces between these extremes and their
contribution to the teaching and learning. How far is it
possible?
André Luis Castro de Freitas
(Universidade Federal do Rio Grande/Brasil)
Luciane Albernaz de Araujo Freitas
(Instituto Federal Sul-Rio-Grandense/Brasil)

Considering the contemporary society, it is observed in education
difficulties to generate new forms of relationships to the
development of theoretical and practical activities in the
classroom. Authors have studied this proposition attempting to
find definitions that enable alternative spaces to condition
teaching and learning in addition to a proposed content way. We
based on two extremes of Paulo Freire´s reflection to direct this
study. First, the banking education where the student is seen as
an individual who doesn‘t know anything becoming a depot of
knowledge. On the other hand, the problematic education where
we discuss the humanization process which involves action and
reflection of men over the world to transform it. We consider that
from these two extremes there are several possibilities to
promote hybrid and differentiate spaces for teaching and learning.
The objective is to observe these small spaces in the educational
practices of the teachers. Aligning the anthropological idea of
incompleteness of Freire with the provisional proposed
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epistemological knowledge fromJapiassuit is possible to
understand the necessity of movement in the activities and
practices between teachers and students. The study presented
here was developed in order to understand the teachers involved
in the research they share these ideas. It is justified to carry out a
qualitative research, the development of individual interviews with
university teachers. In the analysis process is discusses the
identification of categories that will allow theoretical references
used by the signaling process that requires interaction and new
questions.

De la educación
bancaria hasta la
educación
problematizada: Pequeños espacios entre estos dos
extremos y su contribución a la enseñanza y el
aprendizaje. ¿En qué medida es esto posible?
André Luis Castro de Freitas
(Universidade Federal do Rio Grande/Brasil)
Luciane Albernaz de Araujo Freitas
(Instituto Federal Sul-Rio-Grandense/Brasil)

Tomando en cuenta la sociedad contemporánea, se comprende la
dificultad en la educación de generar nuevas formas de relaciones
con respecto al desarrollo de actividades teóricas y prácticas en el
espacio del aula; muchos autores han estudiado este asunto en
un intento de encontrar las definiciones que permitan espacios
alternativos para la enseñanza y el aprendizaje, además de un
modo contenido propuesto, se buscan en el pensamiento de
Paulo Freire, los dos extremos para dirigir este estudio.
En primer lugar, la educación bancaria donde se ve al estudiante
como un individuo que no sabe nada, se puede convertir en un
almacén de conocimiento; por otro lado, la educación
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problematizada, en donde se discute el proceso de humanización
que implica la acción y la reflexión del hombre sobre el mundo
para transformarlo. Por otro lado, se consideran estos dos
extremos y hay varias posibilidades desde las cuales se
diferencian los espacios que pueden ser relaciones híbridas y
diferentes entre la enseñanza y el aprendizaje.
La preocupación que está presente es observar estas prácticas
educativas en pequeños espacios utilizados por los profesores.
Junto a la idea antropológica de la incompletitud de Freire con la
propuesta provisional de Japiassu, con el conocimiento
epistemológico se puede entender la necesidad de movimiento en
las actividades y prácticas entre profesores y estudiantes. El
estudio aquí presentado se ha desarrollado con el fin de
comprender si los profesores implicados en la investigación
comparten estas ideas, justificando el llevar a cabo una
investigación cualitativa con el desarrollo de entrevistas
individuales con los profesores universitarios. En este proceso de
análisis, se aborda la identificación de categorías que permitan
junto el marco teórico utilizado, establecer el proceso de
señalización que requiere la interacción y las nuevas preguntas.

2) Memorial de aprendizagem: prática de linguagem
na formação de professores de línguas na
universidade
Cristiane Carvalho de Paula Brito
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria de Fátima Fonseca Guilherme
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Propomos neste trabalho discutir os resultados de uma pesquisa
que investigou representações discursivas construídas em
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memoriais de aprendizagem elaborados por professores préserviço de línguas estrangeiras de um Curso de Letras de uma
universidade federal. O foco não foi apenas compreender como
esses professores significam seu processo de aprendizagem de
uma língua estrangeira, mas também de problematizar os
possíveis impactos dessas significações em sua futura vida
profissional. A pesquisa foi delineada em uma abordagem
inter/transdisciplinar, que articulou questões da Linguística
Aplicada (LA), da Análise de Discurso de linha francesa (ADF) e da
Análise Dialógica do Discurso Dialógico (ADD). Nesta perspectiva,
a investigação foi desenvolvida em uma perspectiva discursiva, na
qual tentamos analisar o modo como a língua estrangeira, o
processo de ensino-aprendizagem e os participantes deste
processo são representados. Algumas conclusões do estudo
indicam que a relação do professor, no que se refere as suas
experiências de aprendizagem em uma língua estrangeira, é
balizada por representações totalizantes acerca da língua e do
processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que, no
fio do dizer, (re)velam-se sua incompletude e sua
constante/contínua interpelação para tornar-se sujeito de uma
língua estrangeira. Em outras palavras, tal relação é balizada
pelas tensões e conflitos inerentes ao processo de tornar-se
sujeito da própria língua(gem). Finalmente, discutimos as
contribuições do gênero discursivo memorial de aprendizagem
como uma prática de linguagem relevante na formação do
professor de línguas.
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Learning memorial: language practice in language teacher
education at the university
Cristiane Carvalho de Paula Brito
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria de Fátima Fonseca Guilherme
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This work aims at discussing the results of a research which
investigated some discursive representations constructed in
learning memorials elaborated by pre-service foreign language
teachers at a Letters Course in a Brazilian federal university. The
focus was not only to understand how these teachers signify their
process of learning a foreign language, but also to problematise
the possible impacts of such significations to their future
professional life. The research adopted an inter/transdisciplinary
approach, which is anchored in the articulation of Applied
Linguistics (AL) with French Discourse Analysis (FDA) and
Dialogical Discourse Analysis (DDA). In this perspective, the
analysis was developed in a discursive approach in which we tried
to examine how the foreign language, the teaching-learning
process and the participants of this process are represented.
Some findings of the study indicate that the teachers‘ relation
concerning their learning experiences in a foreign language is
ruled by totalizing representations regarding the language and the
teaching-learning process, at the same time that, in their
speeches, one reveals its incompleteness and constant and
continuing interpellation to become a subject in the foreign
language. In other words, this relation is ruled by the tensions
and conflicts inherent to the process of being a subject of
language itself. It is finally discussed the contributions of the
written discursive genre ‗learning memorial‘ as a relevant
language practice in language teacher education.
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Memorial de aprendizaje: práctica de lenguaje en la
formación de profesores de lenguas en la universidad
Cristiane Carvalho de Paula Brito
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria de Fátima Fonseca Guilherme
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

El propósito de este trabajo es discutir los resultados de una
investigación que analizó algunas representaciones discursivas
construidas en memoriales de aprendizaje elaborados por
profesores pre-servicio de lenguas extranjeras de un Curso de
Letras en una universidad pública. No sólo se busca comprender
como esos profesores simplifican su proceso de aprendizaje de
una lengua extranjera, sino también problematizamos los posibles
impactos de esos aprendizajes en su futura vida profesional. La
investigación se delinea bajo un enfoque inter-transdisciplinar en
la que se articulan cuestiones de la Lingüística Aplicada (LA), del
Análisis del Discurso de línea francesa (ADF) y del Análisis
Dialógico del Discurso (ADD). Hacia esta mirada, el análisis se
desarrolló bajo una perspectiva discursiva en la que intentamos
analizar el modo como la lengua extranjera, el proceso de
enseñanza-aprendizaje y los participantes de este proceso son
discursivamente representados. Algunas conclusiones del estudio
señalan que la relación del profesor, en cuanto a sus experiencias
de aprendizaje en una lengua extranjera, se enmarca en
representaciones que revelan su incompletud y su constantecontinua interpelación para hacerse sujeto de una lengua
extranjera, es decir, se enmarca en tensiones y conflictos
inherentes al proceso de hacerse sujeto del propio lengua(je). Por
fin, discutimos las contribuciones del género discursivo ―memorial
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de aprendizaje‖ como una práctica de lenguaje relevante en la
formación del profesor de lenguas.

3) Crenças e motivação de graduandos em uma
disciplina de inglês instrumental via Moodle
Fernanda Costa Ribas
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Cristiane Manzan Perine
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A incursão científica pelos fatores afetivos que influenciam a
aprendizagem de línguas estrangeiras em contexto a distância é
um passo relativamente novo na área de Linguística Aplicada. Ao
tratarmos dos fatores afetivos relevantes para o aprendiz,
privilegiamos a motivação, buscando compreender sua
interconexão com as crenças no aprender de outra língua.
Consideramos que as atitudes e a motivação dos aprendizes
exercem grande influência sobre a aprendizagem de segunda
língua porque elas orientam o indivíduo a procurar oportunidades
para aprender (GARDNER, 1985), e entendemos crenças sobre
aprendizagem de línguas, como crenças a respeito do que é
linguagem, do que é aprendizagem de línguas e sobre aspectos
pertinentes à linguagem e à aprendizagem, ou toda tarefa de
aprender (BARCELOS, 2004). Neste trabalho, apresentamos os
resultados parciais de uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo é
mapear as crenças sobre aprender de alunos e a possível interrelação dessas crenças com sua motivação para aprender em
uma disciplina de língua inglesa a distância. A pesquisa foi
realizada em uma turma de inglês instrumental a distância,
ofertada pelo curso de Letras, via Moodle a alunos de todos os
cursos de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, no
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primeiro semestre de 2012. Contamos com a participação de 10
graduandos de diferentes cursos, os quais responderam a um
questionário, escreveram diários reflexivos, concederam uma
entrevista virtual e foram observados em sua participação na
plataforma virtual ao longo do curso. Esperamos que este estudo
oriente reflexões acerca de fatores afetivos na aprendizagem e do
modo como esses se fazem presentes em um curso nãopresencial, bem como compreender melhor como os alunos
interpretam o processo de aprendizagem nesse contexto. Deste
modo, pretendemos ainda fomentar discussões a respeito da
disponibilização de disciplinas de línguas a distância nas
universidades brasileiras.

The beliefs and motivation from undergraduate students
in an English for specific purposes course via Moodle
Fernanda Costa Ribas
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Cristiane Manzan Perine
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The scientific incursion through the affective factors that influence
foreign language learning in distance education contexts is a step
relatively new in the field of Applied Linguistics. In dealing with
the affective factors that are relevant to learners, we privilege the
motivation, in search of an understanding of its interconnection
with the beliefs in the learning of another language. We consider
that students‘ attitudes and motivation exercise influence in
second language learning, because they guide the individuals
looking for opportunities to learn (GARDNER, 1985). We
understand beliefs about language learning as beliefs about what
language is, what learning is, and relevant aspects to language
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and learning or the whole task of learning (BARCELOS, 2004). In
this study, we present preliminary results from a Master‘s
research study, whose objective is to map the students‘ beliefs
about learning, and the possible interrelation of these beliefs and
their motivation to learn through anon presential English course.
The study was carried out froma group on Moodle, and students
from all graduation courses of the Federal University of
Uberlândia, in the first term of 2012 were involved. Ten students
from different courses participated in the study. They completed a
questionnaire, wrote reflexive journals, granted a virtual interview
and were observed in their participation in the virtual learning
environment throughout the course. We hope this study directs
reflections on the influence of affective factors in language
learning and the way these factors are present in a non-presential
course. We expect to better comprehend the way students
interpret the learning process in this context. Thereby, we intend
to promote discussions about the availability of distance language
courses in the Brazilian universities.

Creencias y motivación de estudiantes de graduación en
una clase de inglés instrumental por medio del Moodle
Fernanda Costa Ribas
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Cristiane Manzan Perine
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

La incursión científica por factores afectivos que influyen en el
aprendizaje de lenguas extranjeras en la distancia de contexto, es
un paso relativamente nuevo en el campo de la Lingüística
Aplicada. Al abordar los factores afectivos importantes para el
alumno, privilegiamos la motivación, tratando de entender su
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interconexión con las creencias en el aprendizaje de otro idioma.
Creemos que las actitudes y la motivación de los alumnos (los
estudiantes) tienen una gran influencia en el aprendizaje de una
segunda lengua, ya que orientan al individuo a buscar
oportunidades de aprender, (GARDNER, 1985); entendemos las
creencias sobre el aprendizaje de idiomas sobre de lo que el
lenguaje trata, lo que es el aprendizaje de idiomas y los aspectos
relacionados con el lenguaje y el aprendizaje, o cualquier tarea de
aprendizaje, (BARCELOS, 2004). En este trabajo se presentan
resultados parciales de una investigación cuyo objetivo es trazar
un mapa de las creencias de los estudiantes y aprender sobre la
posible interrelación de estas creencias con su motivación para
aprender en un curso de inglés a distancia. La investigación se
llevó a cabo en una clase de inglés instrumental, ofrecida por el
curso de Letras por medio de la plataforma Moodle, a estudiantes
de graduación de toda La Universidad Federal de Uberlândia en el
primer semestre de 2012, contando con la participación de 10
diferentes cursos de licenciatura, que respondieron a un
cuestionario, escribieron diarios reflexivos, concedieron una
entrevista virtual y que tuvieron su participación analizada en la
plataforma virtual a lo largo del curso. Esperamos que este
estudio guie las reflexiones sobre los factores afectivos en el
aprendizaje y sobre cómo éstos están presentes en un curso
realizado fuera de las aulas, además esperamos comprender
mejor cómo los Estudiantes interpretan el proceso de aprendizaje
en este contexto. Por lo tanto, tenemos la intención de seguir
alentando las discusiones sobre la oferta de cursos a distancia de
lenguas extranjeras en las universidades.
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4) Engenheiro Professor: Prática e Identidade
Antônio Carlos dos Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Luiz Antônio Lobo de Abreu
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A capacidade tecnológica do sistema econômico é composta de
competências e conhecimentos que podem ser agrupados em três
categorias: 1) a produção de conhecimento; 2) inovação e 3)
operação, sendo a engenharia um campo onde essas
competências se desenvolvem e são aplicadas. O crescimento
global experimentado pelo Brasil trouxe preocupações referentes
a provável escassez de engenheiros, exigindo respostas às IES de
Engenharia, cuja capacidade de atender a essa demanda se
relaciona
ao
paradigma
de
ensino
que
adota,
pragmático/tradicional ou crítico-reflexivo, visto nele estar contida
sua compreensão da conjuntura em que se inserem. Em uma
pesquisa feita pelo Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia/Confederação Nacional da Indústria, 73,5% dos
profissionais do setor afirmam que sua formação acadêmica
contribui muito para sua prática profissional e que as questões de
currículo, infraestrutura física e adequação ao mercado, têm
isoladamente um peso inferior ao que os próprios professores
atribuem ao seu papel na formação dos alunos. A partir desse
cenário, este artigo investiga as possíveis relações entre o
paradigma de ensino adotado, o processo de formação de
engenheiros e sua posição na divisão do trabalho, com foco na
questão identitária do engenheiro-professor e na sua visão da
profissão. Assim,almejamos identificar pelo menos 3 instituições
de ensino de engenharia civil que se aproximem, em sua
produção, das categorias listadas. Os sujeitos da pesquisa serão
grupos de engenheiros-professores, alunos e egressos de cada
instituição. Serão feitas análises de documentos, como Projetos
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Políticos Pedagógicos e pesquisas existentes e entrevistas
semiestruturadas com sujeitos. Por fim, espera-se promover
discussões e indagações no campo da formação e prática dos
professores de engenharia.

Engineer Professor: Identity and Practice
Antônio Carlos dos Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Luiz Antônio Lobo de Abreu
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The technological capacity of the economic system is composed
of skills and knowledge, which can be grouped into three
categories: 1) knowledge production; 2 inovation and 3)
operations, being engineering a field where these skills are
developed and applied. The global growth experienced by Brazil
brought concerns about the potential shortage of engineers,
demanding answers to Engineering universities, whose ability to
meet this demand related to a teaching paradigm that adopts
pragmatic or traditional critical-reflective attitudes, sinceit portrays
and understand the environment in which they operate. A
research by the Federal Council of Engineering and Agronomy /
National Industry Confederation, showed that 73.5% of
professionals say that their academic training contributes greatly
to their professional practice and curriculum issues, physical
infrastructure and market relevance, have a less separately
weight than the teachers themselves attached to their role in the
training of students. From this backdrop this paper investigates
the possible relationships between the teaching paradigm
adopted, the process of training of engineers and their position in
the division of labor, with a focus on the question of identity
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engineer and professor in his vision of the profession. So we will
try to identify at least three educational institutions of civil
engineering that approach in its production, the categories listed.
The researched subjects were groups of engineers, teachers,
undergraduates and graduates of each institution. Document
analysis were done on Political Course Planning Projects and
semistructured interviews with the subjects. Finally, we hope
incentivize further discussions and investigations in the field of
training and practice of engineering professors.

5) Discutindo a relação professor-estudante no
Ensino Superior: subsídios para a construção de
uma proposta de formação docente.
Cirlei Evangelista Silva Souza
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Andréa Maturano Longarezi
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Diante das transformações ocorridas no cenário mundial e
educacional, a atuação do professor universitário também se
modificou. Anteriormente conhecido apenas como transmissor de
conhecimentos, esse profissional assume também o papel de
organizador dos processos mediacionais que promovem a
aprendizagem dos estudantes. Partindo desse pressuposto, este
estudo tem como objetivo discutir se o professor do ensino
superior conseguiu transformar sua prática pedagógica e sua
relação com os estudantes. A abordagem quanti-qualitativa foi
utilizada e a pesquisa constituiu-se de estudo de caso
fundamentado na psicologia histórico-cultural. Participaram
oitenta e oito formadores de professores de uma universidade
pública e os procedimentos metodológicos incluíram: aplicação de
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questionários, realização de entrevistas e observação de aulas.
Apesar de 93% dos participantes ressaltarem que a relação
professor-estudante influencia na aprendizagem do discente, o
estudo revelou: 1) a dificuldade dos docentes em estabelecer
uma relação de parceria com os estudantes, na qual esses
tenham condições de atuar efetivamente como sujeitos no
processo de ensino-aprendizagem; 2) a não compreensão dos
estudantes de seu papel como participante desse processo, não
sabendo usar da autonomia na situação de aprendizagem; 3) a
apreensão dos professores por não conseguirem construir o limite
necessário para que as aulas fossem desenvolvidas e 4) certa
resistência dos discentes em modificar a postura passiva diante
do processo de ensino-aprendizagem. Esse descompasso de
expectativas e de compreensão em relação a cada um dos papéis
nesse processo fez com que os professores se queixassem da
falta de comprometimento dos estudantes e estes do desinteresse
do professor em relação à sua aprendizagem. Assim, ficou
evidente que expectativas e motivos entre docentes e discentes
não têm coincidido, apontando para a necessidade de se pensar a
construção de um projeto coletivo de formação continuada dos e
para os docentes, que atenda à necessidade deles repensarem
seu papel e transformarem sua prática pedagógica.

Discussing the relationship between professor
student in Higher Education: subsidies for
construction of a proposed teacher training

and
the

Cirlei Evangelista Silva Souza
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Andréa Maturano Longarezi
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
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With the changes occurring in the global scenario and education,
the role of university teachers has also changed. Previously
known only as a transmitter of knowledge, this position also
assumes the role of organizer of the mediator in processes that
promote student‘s learning. Based on this assumption, this study
aims to discuss whether the teacher in higher education has
succeeded in transforming their teaching and their relationship
with students. The quantitative and qualitative approach was
used and the research consisted of case study based on culturalhistorical psychology. Professors of a public university did
attended to the research via questionnaires, interviews and
classroom observation. Although 93% of the participants
emphasize that the teacher-student relation influence on student
learning, the study revealed: 1) the difficulty of teachers in
establishing a partnership with students in which they are able to
effectively act as subjects in teaching-learning process, 2) lack of
understanding of the students in his role as a participant in this
process, not knowing use of autonomy in the learning situation,
3) the seizure of teachers for failing to build the threshold
required for the classes were developed and 4) resistance of
students to modify the passive stance on the teaching-learning
process. This mismatch of expectations and understanding in
relation to each of the roles in this process has meant that
teachers complained of lack of commitment by these students
and the teacher''s lack of interest in relation to their learning.
Thus, it became clear that expectations and motives among
teachers and students have not coincided, pointing to the need to
consider the construction of a collective project of and for
ongoing training of teachers, which meets the need for them to
rethink their role and transform their practice teaching.
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Hablar de la relación entre el profesor y el alumno en la
Educación Superior: subsidios para la construcción de un
proyecto de formación del profesorado
Cirlei Evangelista Silva Souza
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Andréa Maturano Longarezi
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Considerando que los cambios ocurridos en el escenario global y
las actividades educativas del profesor universitario han dado
como resultado un cambio, ya que anteriormente el docente fue
conocido como transmisor de conocimiento, este trabajo también
asume el papel de organizador de los procesos de mediación que
promuevan el aprendizaje de los estudiantes. Con base en este
supuesto, este estudio tiene como objetivo analizar si el profesor
de educación superior podría transformar su práctica docente y su
relación con los estudiantes. Se utilizo un enfoque cuantitativo y
cualitativo para la investigación, la cual consistió en un estudio de
caso basado en la psicología histórico-cultural. Los participantes
fueron ochenta y ocho formadores de docentes en una
universidad pública y los procedimientos metodológicos fueron
cuestionarios, entrevistas y observaciones en el aula. Aunque el
93% de los participantes destaco la influencia maestro-alumno en
el aprendizaje del estudiante, el estudio reveló que: 1) la
dificultad de los docentes en el establecimiento de una asociación
con los estudiantes, en que están en condiciones de actuar
eficazmente como sujetos en enseñanza-aprendizaje, 2) el
alumno no entiende su papel como participante en este proceso,
sin saber el uso de la autonomía en la situación de aprendizaje, 3)
la comprensión de los profesores de no construir el umbral
requerido para que las clases se desarrollen y 4) la poca
resistencia de los estudiantes para modificar la actitud pasiva en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Este desajuste de expectativas y la falta de comprensión en
relación con cada uno de los roles en este proceso, significó que
los maestros se quejaron de la falta de compromiso de los
estudiantes y el desinterés de los maestros en relación con su
aprendizaje, por lo tanto, se hizo evidente que las expectativas y
motivaciones entre los profesores y los estudiantes no han
coincidido, lo cual apunta a la necesidad de considerar la
construcción de un proyecto colectivo de educación continua para
los profesores y que cumpla con su necesidad de analizar su
papel y transformar su práctica pedagógica.

6) A relação entre professor e aluno no Ensino
Superior vista por meio da reprovação
Silvia Maria Cintra da Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Daniel Gonçalves Cury
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O presente estudo objetivou a compreensão da relação entre
docentes e estudantes no contexto do Ensino Superior de
graduação a partir da reprovação de discentes nesta etapa de
ensino, visando investigar a influência desta relação na sua
formação profissional. Foram entrevistados cinco alunos e cinco
professores da Universidade Federal de Uberlândia, de diferentes
áreas do conhecimento. As entrevistas foram audiogravadas,
transcritas e analisadas pela análise de conteúdo, configurando
três categorias:a) a formação discente, na qual os aspectos
relacionados aos cursos de graduação foram abordados, como a
relação dos estudantes com as disciplinas na qual foi reprovado. A
insatisfação quanto à avaliação e à metodologia de ensino, as
ausências durante o semestre letivo e os sentidos atribuídos à
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reprovação; b) A relação entre professores e alunos no que
concerne aos processos de ensino-aprendizagem, contemplando
os aspectos referentes aos limites, distanciamentos e
possibilidades de aproximações existentes nesta relação,
características dos professores considerados bons mediadores,
considerações sobre a responsabilização pelo fracasso acadêmico
e reflexões sobre os sentimentos de impotência do aluno diante
da autoridade do educador; c) A formação docente no Ensino
Superior, em que foram tecidas algumas considerações sobre este
processo e pormenorizadas reflexões sobre a existência de
lacunas na formação inicial do docente, bem como apresentada a
necessidade da Psicologia Escolar nesta etapa de ensino. Com
esta investigação foi possível inferir a necessidade da presença da
Psicologia Escolar na busca por propostas que colaborem tanto
para a formação profissional de graduação quanto para a
proposição de cursos de formação continuada para o docente.

The relationship between professor and student in higher
education seen through reprobation
Silvia Maria Cintra da Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Daniel Gonçalves Cury
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The current study aimed to understand the relationship between
professor and students in the context of higher education starting
from the reprobation of students at this teaching stage, with in
order to investigate the influence of such relationship on their
education. Five students and five professors from the Federal
University of Uberlândia were interviewed, all from different areas
of knowledge. The interviews were audio-recorded, transcripted,
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and analyzed making up three categories: a) Student´s
education, in which aspects related to graduation courses were
approached, such as the relation of the students with the subjects
in which they failed. The insatisfaction concerned to evaluation
and teaching methodology, absences during the semester and the
meanings attributed to reprobation; b) The relation between
professors and students concerned to the teaching/learning
processes, complying aspects related to limits, distancing and
possibilities of approximations existing on this relation,
considerations about academical responsibility to failure and
reflexion about the feelings of impotence from the student before
the professor‘s authority; c) Master´s background in the higher
education, in which some considerations were commented about
such process and detailed reflexion about the existence of gaps in
the initial education of the master, as well as a necessity of
Educational
Psychology on graduation context. With this
investigation it is possible to infer that it is necessary the
presence of Educational Psychology in order colaborate to
professional formation as well as to the proposition of continual
courses for docents.

La relación entre profesores y estudiantes en la Educación
Superior a partir de la reprobación
Silvia Maria Cintra da Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Daniel Gonçalves Cury
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

El presente estudio tuvo como objetivo comprender la relación
entre profesores y estudiantes en el contexto de la Educación
Superior de pregrado a partir de la reprobación de alumnos en
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esta etapa, con el fin de investigar la influencia de esta relación
en su formación profesional. Entrevistamos a cinco estudiantes y
cinco profesores de la Universidad Federal de Uberlândia, de
diferentes áreas de conocimiento. Las entrevistas, abiertas,
fueron audio grabadas, transcritas, transcriadas, y analizadas
mediante análisis de contenido, estableciendo tres categorías: a)
alumnos en formación, en la que los aspectos relacionados con
los cursos de pregrado se han abordado, como la relación de los
estudiantes con la disciplinas en las que fueron reprobados, la
insatisfacción con respecto a la metodología de evaluación y de
enseñanza, las ausencias durante el semestre y los significados
atribuidos a la reprobación; b) La relación entre profesores y
alumnos en lo que concierne a los procesos de enseñanza aprendizaje, abarcando los aspectos referentes a lo límites,
distanciamientos y posibilidades de aproximaciones existentes
en esta relación, características de los profesores considerados
buenos mediadores, consideraciones sobre la responsabilidad por
el fracaso escolar y reflexiones sobre los sentimientos
de
impotencia del alumno frente a la autoridad del educador, c) La
Formación de Docentes en la Educación Superior, sobre la cual
fueron planteadas
algunas consideraciones
y detalladas
reflexiones sobre la existencia de deficiencias en la formación
inicial del docente, además de presentar
la necesidad de
Psicología Escolar en esta etapa de la educación. Con esta
investigación se puede inferir la necesidad de la presencia de la
Psicología Escolar en la búsqueda de propuestas que colaboren
tanto para la formación profesional de pregrado como para
proponer cursos de educación continua para el docente de
Educación Superior, a favor de un proceso de enseñanzaaprendizaje que busque la emancipación intelectual de todos los
involucrados.
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7) As concepções do licenciando em Matemática e os
objetivos da formação pedagógica
Odalea Aparecida Viana
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Concepção é a maneira de cada individuo elaborar, interpretar,
representar suas ideias e agir de acordo com as mesmas. Estudar
as concepções dos licenciandos em Matemática implica salientar
os valores, as motivações e os eixos principais de seu
pensamento. No curso de Matemática da Facip/UFU,
oslicenciandos entram em contato logo no primeiro período, com
a disciplina Educação Matemática I, que tem como objetivo:
conhecer as características do conhecimento matemático, da
atividade matemática e do papel da disciplina no contexto escolar
e conhecer e analisar metodologias. Assim, este trabalho tem
como objetivo apresentar uma investigação acerca das
concepções de trinta estudantes no início do curso. Estes
responderam a um questionário que continha dez afirmações
sobre vários pontos que seriam tratados ao longo da disciplina
Educação Matemática I. Os licenciandos concordaram com a
necessidade de treinar bem os exercícios e com as
representações de que uma boa aula de matemática seria aquela
em que o professor expõe o conteúdo na lousa e alunos copiam
em silêncio. Por outro lado, para eles professor seria aquele que
mostra exatamente o que deve ser feito para que o aluno acerte
os exercícios e que consequentemente, vá bem na prova. Quanto
ao uso de calculadora, a maioria considerou que essa não deveria
ser utilizada nas aulas e nas provas porque não ajudaria a
desenvolver a prática do raciocínio lógico. Essas concepções
trazem a crença da recepção/transmissão, o que contraria a
dinâmica do processo de construção do conhecimento e evidencia
a presença de atitudes negativas em relação à utilização de
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recursos tecnológicos para a formação de conceitos. Considerase, apesar de as concepções dos futuros professores não serem
facilmente alteradas, que algumas delas podem ser modificadas
com o desenvolvimento das disciplinas pedagógicas, o que levaria
os licenciandos a refletir sobre suas crenças e concepções e a
construir sua identidade enquanto educador matemático.

The conceptions of undergraduates in Mathematics and
the objectives of the pedagogical formation
Odalea Aparecida Viana
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Conception is the way each individual elaborates, interprets and
represents his or her ideas, and acts according to them. To study
the conceptions of undergraduates in mathematics implies to
stress values, motivation and the main axes of their thought. In
the Mathematics Course of FACIP/UFU, students are in contact,
early in the first period, with a course called Mathematical
Education I, whose objectives are: to know the characteristics of
mathematical knowledge, mathematical activity and the role of
the course in educational context, and to know and analyze
methodologies. Thereby, the objective of this work is to present
an investigation about the conceptions of thirty students in the
beginning of the course. These students answered to a survey
containing ten assertions about several topics that were going to
be treated over the course Mathematical Education I. The
students agreed on the necessity of training hard the exercises,
and on the assertions that a good mathematic class would be that
one in which the teacher expose the content on the blackboard
and students copy in silence. On the other hand, for them a good
teacher would be that one who shows exactly what must be done
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to do the exercises correctly, and hence, succeed the tests.
Regarding to the usage of the calculator, the major part of the
students considered that it should not be allowed during classes
and tests, because it wouldn‘t help the development of logical
reasoning. These conceptions express the belief of
reception/transmission, which oppose to the dynamics of the
knowledge construction process and evidences the presence of
negative attitudes related to the utilization of technological
resources to concept formation. Though future math teachers‘
conception are not easily modified, it‘s considered that some of
them could be with the development of pedagogical courses,
which would make students reflect about their beliefs and
conceptions, and to construct their identity as mathematical
educators.

8) A disciplina de Ética
expectativas e resultados

no

Serviço

Social:

Soraia Veloso Cintra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O presente resumo apresenta reflexões sobre a disciplina de Ética
ministrada no curso de Serviço Social das Faculdades Integradas
do Pontal (FACIP) da Universidade Federal de Uberlândia (MG). A
frase mais conhecida de muitos é que explicar ética é sempre
muito difícil, apesar de todo mundo saber o que é. A grande
questão do debate é que muitos confundem ética com moral e
apesar de andarem juntas, não têm o mesmo significado. Na
própria formação do curso em 1936, a disciplina base era
justamente a Moral que, somente em 1940, veio a ser substituída
pela Ética como disciplina referência na formação profissional,
permanecendo até os dias atuais, sempre no segundo ano do
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curso que é justamente o período que antecede o estágio.
Este trabalho apresenta reflexões sobre a disciplina Ética no curso
de Serviço Social ministrada à primeira turma da FACIP e como se
deram as expectativas e os resultados, tendo em vista que, sem
esta disciplina, os(as) discentes não poderiam ser encaminhados
para o campo de estágio. Este artigo abordará o andamento do
semestre a partir da formatação do plano de ensino e como
ocorreram as reflexões, os debates e os estudos bibliográficos
que permitiram aos discentes produzir artigos científicos de
excelente qualidade.

The discipline of Ethics in Social Work: expectations and
results
Soraia Veloso Cintra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This paper presents reflections upon the discipline Ethics taught in
the Faculdades Integradas do Pontal(FACIP), of the Federal
University of Uberlândia (MG). There is a common sense that
teaching ethic is difficult, on the other hand people know what it
is. The big question of the debate is that people confuse ethics
with morals, although they are together, but they do not have the
same meaning. On the beginning of this course, in 1936 this
discipline had just moral basis that only in 1940 were replaced by
new ethic references that are present till the present day in many
academic courses. This job presents reflections on teaching Ethics
in Social Work Graduation courses. We will also discuss the
development of the semester through syllabus formatting and
how were the reflections, discussions and bibliographical studies
that allowed students to produce excellent papers.

II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

88

El tema de la Ética en el Trabajo Social: expectativas y
resultados
Soraia Veloso Cintra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Esta trabajo presenta reflexiones sobre la disciplina del curso de
Ética, impartido en las Facultades de Trabajo Social Integrado del
Campus de Pontal (FACIP), Universidad Federal de Uberlândia
(MG). La frase más conocida para muchos que explican que la
ética es siempre muy difícil, a pesar de que todos tengan
conocimiento de ella. La gran pregunta del debate es que muchos
confunden la ética con la moral y deben de caminar juntos, sin
embargo, no tienen el mismo significado. En el curso de
formación en el año de 1936, la disciplina era precisamente la
base moral que sólo en el año 1940 seria remplazada por la
referencia ética como una disciplina en formación, la cual ha
permanecido hasta hoy en el segundo año del curso en el período
precede. Este resumen presenta reflexiones sobre el tema de la
Ética en el Trabajo Social dentro del curso que se celebró durante
la primera clase de FACIP y cómo se tienen expectativas y
resultados, considerando que sin esta disciplina (as), los alumnos
no se pudieron enviar al campo practico. En este documento se
discuten los avances del semestre desde el formato del plan de
estudios y las reflexiones, debates y los estudios bibliográficos
que permitieron a los estudiantes producir documentos de
excelente calidad.

9) Docência universitária: representações sociais
Tatiana Machiavelli Carmo Souza
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)
Cirlene Aparecida Hilário da Silva Oliveira (Universidade Estadual
Paulista/Brasil)

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de doutorado a qual
objetiva explicar os processos de subjetivação ocorrentes
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na docência universitária. Os dados foram coletados através de
um questionário eletrônico aplicado aos docentes de uma
universidade federal e entrevistas presenciais individuais com os
mesmos, as quais foram semi-dirigidas e áudio-gravadas.
Todavia, esta apresentação se direcionará apenas a uma parte da
pesquisa, a qual compreende dois professores graduados em
Psicologia e dois professores graduados em Serviço Social.
Utilizamos a teoria das representações sociais e da análise de
discurso para organização dos dados que mostraram que o papel
do docente não se encontra tão somente vinculado aos aspectos
estruturais ou teóricos, notadamente valorizados no contexto
acadêmico. O docente é ser de relações e sua atividade está
intimamente vinculada à dimensão subjetiva da existência
humana. A habilidade em acolher, a capacidade de estar com o
outro, a resiliência frente aos desafios, o desejo pela
aprendizagem, a disponibilidade em lidar com o diferente e com
as diferenças são elementos significativos ao exercício docente.
As representações foram marcadas por valores educativos e
políticos que se aproximam da perspectiva crítica em educação.
Quanto à dimensão identitária, versam sobre a importância do
conhecimento teórico, mas não se esgotam nesse aspecto. Os
docentes apontam para a importância de conhecimentos e
saberes que transcendam as questões teórico-metodológicas.
Dentre esses aspectos, destaca-se a dimensão relacional, isto é, o
desenvolvimento de habilidades que primam pelo encontro com o
outro. As contradições na dinâmica do trabalho residem no
sentimento de bem-estar em realizar uma atividade prazerosa e
importante do ponto de vista social, mas, ao mesmo tempo é
acompanhada do sentimento de desvalor, dadas as condições de
trabalho e salário, concluindo-se que universidade é um contexto
emancipador e alienador.
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University teaching: social representation
Tatiana Machiavelli Carmo Souza
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)
Cirlene Aparecida Hilário da Silva Oliveira
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)

This work is part of doctoral research that which sought to
investigate the university teaching and explain the processes of
subjectification. Data were colected from professors in
psychological and social work departments of a federal university
via electronic forms and individual semi-guided and audiorecorded interviews. We used the theory of social representations
and discourse analysis to organize data. It was found that
teacher's role is not solely linked to structural or theoretical
aspects, especially in the academic context. Teacher's relation and
their activity is closely linked to the subjective dimension of
human existence. The ability to host, the ability to be with each
other, resilience to the challenges, the desire for learning,
willingness to handle the different and the differences are
significant elements of the teaching exercise. The representations
were marked by political and educational values approaching the
critical perspective in education. In terms of identity dimension,
dealing with the importance of theoretical knowledge, teachers
point out the importance of knowledge and expertise that
transcend the theoretical and methodological issues. Among these
aspects, we highlight the relational dimension, ie the development
of skills that excel in meeting the other. The contradictions in the
dynamics of the this job resides in the feeling of wellbeing in
carrying out an enjoyable activity and an important social point of
view, but at the same time is accompanied by feelings of
worthlessness, given the working conditions and wages, what
lead us to conclude that the university context is emancipatory
and alienating.
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Docencia universitaria: representaciones sociales
Tatiana Machiavelli Carmo Souza
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)
Cirlene Aparecida Hilário da Silva Oliveira
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)

Este trabajo es parte de una investigación doctoral. Se ha tratado
de investigar la docencia universitaria y explicar los procesos de
subjetivación. La recopilación de datos incluyó búsquedas
electrónicas con profesores universitarios federales y entrevistas
individuales semi-estructuradas y audio-grabadas con dos
profesores con un título en Psicología y dos maestros con
licenciatura en Trabajo Social. Se utilizó la teoría de las
representaciones sociales y el análisis del discurso para la
organización de datos. Se encontró que el papel del profesor no
es el único vinculado a los aspectos estructurales o teórica,
especialmente valoradas en el contexto académico. El maestro es
un ser de relaciones, su actividad está estrechamente vinculada a
la dimensión subjetiva de la existencia humana. La capacidad de
recibir, la capacidad de estar con la resiliencia en vista de los
desafíos, el deseo de aprender, la voluntad de hacer frente a las
diferencias, son elementos importantes en el ejercicio de la
docencia. Las representaciones fueron marcadas por valores
políticos y educativos, los cuales se acercan a la perspectiva
crítica de la educación. En cuanto a la dimensión de la identidad
que trata de la importancia del conocimiento teórico pero no se
limitan a este respecto. Los profesores señalan la importancia del
conocimiento y el aprendizaje que trascienden las cuestiones
teóricas y metodológicas; entre estos aspectos, está la dimensión
relacional, es decir, el desarrollo de habilidades que tienen éxito
en el encuentro con el otro. Las contradicciones en la dinámica de
la obra reside en la sensación de bienestar en una actividad
placentera y llevar a cabo el punto de vista social importante,
pero al mismo tiempo es acompañado por sentimientos de
inutilidad, dadas las condiciones de trabajo y salarios. La
universidad es un contexto alienante y emancipatório.
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10)A utilização de cartas como relatórios de estágio
Vilma Campos dos Santos Leite
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mariene Hundertmarck Perobelli
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este relato de experiência apresenta uma prática de ensino
realizada no segundo semestre de 2011 nas disciplinas Estágio
Supervisionado III e Oficina de Montagem I com estudantes do
sétimo período do curso de Licenciatura em Teatro da
Universidade Federal de Uberlândia. Nessas disciplinas, os
licenciandos coordenam oficinas de iniciação teatral para
comunidade (crianças, jovens e adultos) que culminam ao final do
semestre em um exercício cênico aberto ao público. O processo
aqui relatado foi orientado por três professores do curso de
teatro. Os encontros coletivos com a turma de estagiários eram
mediados pela audição de uma peça radiofônica em sete
episódios, cada qual representado por uma carta que um avô
escreve à sua neta, apresentando a cidade, as relações e o tempo
em que ele viveu. Os estudantes foram motivados a se
comunicarem com as professoras orientadoras por esse mesmo
instrumento. A cartografia foi utilizada como forma de orientação
processual, uma vez que elas eram respondidas semanalmente
pelas docentes. Nesse texto pretendemos fazer uma reflexão
sobre esse processo, as descobertas, as dificuldades, as
expectativas e as motivações que estiveram latentes naquele
momento. Observamos como as cartas nos permitiram olhar para
nós mesmos e para os outros, como foi a relação com o passado,
o presente, com a(s) cidade(s) e o entorno. E por fim, as escritas
cartográficas como orientações de estágio afetaram as criações,
ações docentes e relatórios dos licenciandos.
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El uso de las cartas como relato en los estadios
Vilma Campos dos Santos Leite
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mariene Hundertmarck Perobelli
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este relato presenta una experiencia de la práctica docente
realizada en el segundo semestre de 2011 en las disciplinas
Estadio Supervisado III y I Taller de montaje I a los estudiantes
del séptimo semestre de la Licenciatura en Teatro de la
Universidad Federal de Uberlandia. En estas disciplinas, los
estudiantes coordinan talleres de la iniciación al teatro para la
comunidad (niños, jóvenes y adultos) que culminan en el final del
semestre en un ejercicio escénico abierto para el público. El caso
que presentamos se guió por tres maestros del teatro. Las
reuniones de dos de ellos con el grupo de alumnos fueron
mediados por el oír una obra de radio en siete episodios, cada
uno representado por una carta que la escribió un abuelo a su
nieta, con la presentación de la ciudad, de las relaciones y el
tiempo en que él vivió. Los estudiantes fueron alentados a
comunicarse con los maestros que guíaran el proceso por el
mismo instrumento. La cartografía se utilizó como una orientación
del procedimiento, que fueron contestadas semanalmente por los
profesores. En este texto, queremos reflexionar sobre este
proceso, los descubrimientos, problemas, expectativas y
motivaciones que han estado latentes en el momento. Vemos
cómo las cartas nos han permitido mirarnos a nosotros mismos y
otros, así como la relación con el pasado, presente, con la ciudad
(s) (s) y sus alrededores. Y, por último, las directrices
cartográficas y por escrito a los afectados creaciones escénicas,
las prácticas pedagógicas y los informes de los estudiantes de la
universidad.
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GT1B - Efeitos de projetos de pesquisa, extensão e cultura
na formação do aluno universitário.
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Cristiane Amaro da Silveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Partimos da premissa que a prática docente universitária deve ser
sustentada no tripé ensino/pesquisa/extensão, sendo que estes
aspectos apresentam relevância equinanime para formação. Este
grupo de trabalho, especificamente, priorizará trabalhos ligados
ao campo da pesquisa e extensão. As diferentes áreas do
conhecimento têm buscado aproximar a formação acadêmica da
comunidade, provocando diálogo constante entre o conhecimento
científico e o saber popular, com intuito de solucionar
conjuntamente os diversos problemas glocais. Elegemos dar
visibilidade à estas múltiplas ações, revelando projetos que
modificam a formação de acadêmicos envolvidos com os mesmos,
enquanto propicia aproximação da universidade com a
comunidade. Prima-se por trabalhos que contemplem resultados
de projetos de pesquisa ou extensão relacionados a perspectivas
culturais, observados pela ótica das diferentes ciências.
Vislumbramos com estes trabalhos um projeto de universidade
socialmente referenciada que busca a emancipação social.

GT1B - Research, extension and culture: effects on
student education at the university level.
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Cristiane Amaro da Silveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
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Our premise is that university teaching practice should be
supported on the tripod teaching / research / extension, and
these aspects are impartially relevant for training. This thematic
panel will specifically prioritize works related to the field of
research and extension. The different areas of knowledge have
tried to bring together the academic training and the community,
resulting in a constant dialogue between scientific knowledge and
popular knowledge, in order to jointly solve the various glocal
problems. We chose to give visibility to these multiple actions,
revealing projects that modify the formation of academics, while
providing an approximation between university and community.
We prioritize works that contemplate results from research or
extension projects related to cultural perspectives, seen through
the eyes of different sciences. We glimpse into these works a
socially relevant university project that seeks social emancipation.

GT1B - Efectos de los proyectos de investigación,
extensión y cultura de la formación del estudiante
universitario.
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Cristiane Amaro da Silveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Nuestra premisa es que la práctica del profesorado universitario
debe ser compatible con el trípode enseñanza / investigación /
extensión, y estos aspectos son relevantemente imparciais para la
formación. Este grupo de trabajo, específicamente, priorizará
trabajos relacionados con el campo de la investigación y la
extensión. Las diferentes áreas del conocimiento han tratado de
unir la formacíon académica a la comunidad, dando lugar a un
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diálogo constante entre el conocimiento científico y el saber
popular, con el fin de resolver conjuntamente los diversos
problemas globales. Hemos elegido para dar visibilidad a estas
acciones múltiples, revelando los proyectos que modifican la
formación de los universitarios que trabajan con ellos, mientras
proporciona aproximación de la universidad con la comunidad.
Nosotros priorizamos por trabajos que incluyen resultados de los
proyectos de investigación o de extensión relacionados con las
perspectivas culturales, observados por los ojos de las diferentes
ciencias. Vemos este trabajo con un proyecto universitario
socialmente en referencia que busca la emancipación social.

1) O professor de teatro
construídos das identidades

encena:

processos

Guaraci da Silva Lopes Martins
(Universidade do Estado do Paraná/Brasil)

O interesse na investigação sobre a pedagogia do teatro mediada
pelas configurações de gênero resultou na pesquisa em
andamento ―A Construção das Identificações de Gênero no
Espaço Cênico‖, sob a coordenação desta que envolveu nove
participantes em um grupo de estudos, todos eles egressos ou
graduandos do Curso de Licenciatura em Teatro da
UNESPAR/FAP. A proposta é ampliar o contato dos mesmos com
possibilidades teatrais norteadas pelas formas de produção e
reprodução das desigualdades sociais relacionadas às
subjetividades dos corpos. Esta estratégia metodológica vai
culminar na produção de uma montagem teatral, cuja
dramaturgia será construída a partir do processo cênico
desenvolvido. Assim sendo, o presente texto se propõe à reflexão
sobre a relevância da inclusão dos estudos de gênero na
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formação docente inicial e continuada, em especial nos cursos de
Licenciatura em Teatro. Os debates são norteados por diversos
teóricos que tendem ao questionamento de conceitos
naturalizados das identidades marcados por relações de poder.
Assim sendo, determinados autores, tais como, Guacira Lopes
Louro, Judith Butler, Nadia Perez Pino e Sônia Weidner Maluf, são
fundamentais no processo de novas percepções desses
participantes no que tange à corporalidade e ao desejo. Os
primeiros encontros foram reservados para o desenvolvimento de
um trabalho voltado para a integração do grupo, sobretudo
porque em sua maioria eram estranhos entre si, especialmente
aqueles que se graduaram em períodos distintos. Diante de tal
perspectiva, cada qual contribuiu com esta proposta, a partir de
experiências teatrais vivenciadas pelos mesmos nos mais
diferentes espaços e períodos de sua vida acadêmica e
profissional. Em determinados momentos o cronograma sofre
pequenas alterações, flexibilizando-se, de acordo com o
consentimento de todos, ajustando-se às necessidades e
reflexões
emanadas
dos
procedimentos
teórico-práticos
desenvolvidos.

The drama teacher performs: constructed processes of
identities
Guaraci da Silva Lopes Martins
(Universidade do Estado do Paraná/Brasil)

The interest in research on the pedagogy of theater mediated by
gender configurations resulted in ongoing research of The
Construction of Gender Identifications in Scenic Area, under the
coordination of which involved nine participants in a study group,
all graduates or graduating students in Theatre in UNESPAR /
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FAP. The proposal is to increase the contact of these with
theatrical possibilities guided by the forms of production and
reproduction of social inequalities related to the subjectivities of
bodies. This methodological strategy will culminate in a theatrical
production, which dramaturgy will be built from the scenic
process developed. Therefore, this paper aims to reflect on the
relevance of the inclusion of gender studies in initial teacher
training and continuous, especially in undergraduate courses in
Theatre. The discussions are guided by several theorists who tend
to question concepts of naturalized identities marked by power
relations. Therefore, some authors such as Guacira Lopes Blond,
Judith Butler, Nadia Perez Pino and Sonia Weidner Maluf, are
fundamental in the process of new perceptions of these
participants regarding the corporeality and desire. The first
meetings were reserved for the development of a work aimed at
integrating the group, mainly because most of them were
strangers to each other, especially those who graduated in
different periods. At this perspective, each of which contributed to
this proposal from theatrical experiences lived by themselves in
many different spaces and times in his/her academic and
professional life. At certain times the schedule undergoes small
changes, easing up, according to the consent of all, adjusting to
the needs and reflections issued from theoretical and practical
procedures developed.
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El profesor de teatro escenificando: procesos construidos
de las identidades
Guaraci da Silva Lopes Martins
(Universidade do Estado do Paraná/Brasil)

El interés en la investigación sobre la pedagogía del teatro
mediada por las configuraciones de género dio como resultado la
investigación en curso. La construcción de las Identificaciones de
Género en el Espacio Escénico, bajo mi coordinación en la que
fueron involucradas nueve participantes en un grupo de estudios,
todos ellos egresados o graduados del Curso de Licenciatura en
Teatro de la UNESPAR-FAP. La propuesta de este documento es
ampliar el contacto de los mismos con las posibilidades teatrales
dirigidas por las formas de producción y reproducción de las
desigualdades sociales relacionadas a las subjetividades de los
cuerpos. Esta estrategia metodológica culmina con la producción
de un montaje teatral cuya dramaturgia será construida a partir
del proceso escénico desarrollado. De esta forma, el presente
texto propone una reflexión sobre la importancia de la inclusión
de los estudios de género en la formación docente inicial y
continuada, en especial, en los cursos de Licenciatura en Teatro.
Los debates son dirigidos por diversos teóricos que tienden a
cuestionar conceptos naturalizados de las identidades marcadas
por relaciones de poder. Así, determinados autores tales como
Guacira Lopes Louro, Judith Butler, Nadia Perez Pino y Sonia
Weidner Maluf, son fundamentales en el proceso de nuevas
percepciones de estos participantes en lo referente a la
corporalidad y al deseo. Los primeros encuentros fueron
reservados para el desarrollo de un trabajo destinado a la
integración del grupo, sobre todo porque eran extraños entre sí
en su mayoría, especialmente aquellos que se graduaron en
periodos distintos. Ante tal perspectiva, cada uno contribuyó con
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esta propuesta a partir de experiencias teatrales vividas por ellos
en los más diferentes espacios y periodos de su vida académica y
profesional. En determinados momentos, el cronograma sufre
pequeñas alteraciones, flexibilizándose con el consentimiento de
todos, ajustándose a las necesidades y reflexiones surgidas de los
procedimientos teórico-prácticos desarrollados.

2) Efeitos do estágio docente em Centro de Extensão
de egressos habilitados como professores de inglês
Renata Nascimento Salgado
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

O curso de licenciatura em língua inglesa da Faculdade de Letras
da Universidade Federal de Minas Gerais (FALE/UFMG) possui,
desde a década de 1980, um projeto de extensão – CENEX
(Centro de Extensão), que oferece a oportunidade de estágio
docente de línguas estrangeiras para os graduandos em Letras
conforme a sua habilitação. Tomamos como recorrente nos
dizeres de egressos da FALE/UFMG referências a essa prática –
como algo marcante, mesmo depois de anos após a sua
formatura. Interessa-nos, portanto, investigar, a partir da
perspectiva discursiva inspirada por noções da psicanálise e da
parrhesia em Foucault (1983-84), representações de graduandos
sobre sua participação e sua integração no Projeto de Extensão
da FALE/UFMG para a sua formação como futuro professor. Para
esta comunicação, traremos análises de recortes de cinco
egressos que se formaram em anos diferentes entre 1990 e 2011.
Esses recortes são retirados de entrevistas coletadas para a tese
de doutorado (Escolhas e trajetórias profissionais de sujeitosegressos licenciados em língua inglesa) em andamento.
Enfocaremos respostas às perguntas que abordam o início da
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prática docente dos egressos ainda dentro da faculdade e
buscaremos apontar efeitos do curso de extensão em sua
formação e sua vida profissional. Essa investigação nos aponta
como a vivência do ensino da língua inglesa num curso de
extensão pode se tornar um acontecimento (FOUCAULT, 1976,
1985) ou seja, tornam-se representações de efeito contundente
nas tomadas de posição do professor de inglês. Não são vivências
que passam incólumes nos dizeres dos egressos entrevistados.

The effects of trainee teaching of graduates majoring in
English in a University Extra Mural Program
Renata Nascimento Salgado
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

The undergraduate program of Universidade Federal de Minas
Gerais, FALE/UFMG (Language and Arts Faculty) has, since the
1980s, had an Extra Mural Project – CENEX (Centro de Extensão)
that offers the opportunity for language students to work as
trainee teachers of Foreign Languages (FL) according to their
mayor. We observe that in the words of FALE/UFMG graduates
there are recurrent references to this practice – as something
remarkable, even after years they‘ve left the university.
Therefore, within a discursive perspective inspired by notions of
psychoanalysis, and by the notion of parrhesia in Foucault (198384), we are interested in investigating the representations these
graduates have of their work as trainee in this Extra Mural
Program. For this communication, we will bring analyses of five
excerpts taken from interviews collected for the doctoral thesis,
called Professional choices and trajectories of graduates majoring
in English, still in process. These graduates received their degrees
in different years between 1990 and 2011. We focus on responses
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to questions that address the beginning of their teaching practice
while still in college, and we point out the effects this Extra Mural
Program have exerted in what they say about their education and
their professional lives. This investigation lead us to consider the
experience of teaching English in such a program a happening
(FOUCAULT, 1976, 1985) that will bring about striking effects in
their professional lives. Certainly, in the words of the interviewed
graduates, these are life experiences that do not go unscathed.

Efectos de la pasantía docente en Centro de Extensión de
egresos habilitados como profesores de inglés
Renata Nascimento Salgado
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

La carrera de Licenciatura en Ingles de la Facultad de Letras de la
Universidad Federal de Minas Gerais (FALE/UFMG); posee desde
la década de 1980, un proyecto de extensión – CENEX (Centro de
Extensión), que ofrece la oportunidad de pasantía docente en
lenguas extranjeras a los estudiantes de grado de Letras
conforme con su habilitación. Se vuelve recurrente en las
manifestaciones de los egresados de la FALE/UFMG hacer
referencia a estas prácticas como algo significativo, incluso años
después de graduarse. Por lo tanto, nos interesa investigar, a
partir de la perspectiva discursiva inspirada por nociones del
psicoanálisis y de la parresia de Foucault (1983-84),
representaciones de estudiantes de grado acerca de su
participación y su integración en el Proyecto de Extensión de la
FALE/UFMG para su formación como futuro profesor. Para esta
ponencia, traeremos el análisis de recortes de cinco egresados
que se formaron en diferentes años entre 1990 y 2011. Estos
recortes están extraídos de entrevistas realizadas para la tesis de
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este Doctorado (Elecciones y trayectorias profesionales de
sujetos-egresados licenciados en lengua inglesa) que está en
curso. Nos centraremos en las respuestas a las preguntas que se
plantean en el inicio de la práctica docente de los egresados,
todavía dentro de la facultad e intentaremos señalar los efectos
provocados por el curso de extensión en su formación y en su
vida profesional. Esta investigación nos revela cómo la
convivencia con la enseñanza de lengua inglesa en un curso de
extensión puede volverse un acontecimiento (Foucault, 1976,
1985); es decir, se vuelven representaciones con un efecto
contundente en las tomas de posicionamiento del profesor de
inglés. No son vivencias que pasan incólumes en las
manifestaciones de los egresos entrevistados.

3) Os jovens, seus projetos, nossas práticas:
reflexões a partir de uma experiência teóricometodológica no Projeto InterAgindo
Licínia Maria Correa
(Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil).

O processo formativo de jovens do Observatório da Juventude da
Faculdade de Educação da UFMG vem consolidando princípios
metodológicos considerados centrais em qualquer ação
desenvolvida com a juventude, como a compreensão dos jovens
como sujeitos sócio-culturais, a importância do diálogo, a
centralidade da autonomia e a ampliação do acesso aos bens
culturais. O presente relato traz uma reflexão sobre a experiência
de trabalho com jovens do Projeto Inter-Agindo, uma das ações
de extensão do Observatório da Juventude. Tal projeto objetiva
proporcionar a formação e a socialização dos jovens integrantes
do Programa Ação Jovem da Cruz Vermelha Brasileira que
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trabalham na UFMG e orienta-se por três eixos de atuação:
Formação Pessoal, Aprimoramento Profissional e Projetos de Vida.
O interesse é discutir questões teórico-metodológicas que
mobilizaram educadores e jovens no desenvolvimento do eixo
Projetos de Vida. Pensar como os jovens constroem no presente
suas expectativas nos remeteu à reflexão sobre os conceitos de
juventude e projetos de vida. Quanto ao conceito de juventude,
Dayrell (2003, 2007) e Abad, 2003), salientam que a condição
juvenil requer um olhar atento aos modos e os sentidos de ser
jovem, sua condição e situação vivencial. No que se refere ao
conceito projetos de vida, Melucci (1997) e Leccardi (2005)
sinalizam que as novas condições temporais são um elemento
chave
para
compreender
a
condição
juvenil
na
contemporaneidade e os modos pelos quais os jovens delineiam
seus projetos de vida. A reflexão sobre a experiência realizada
levou-nos indagar sobre nossas escolhas metodológicas e a
efetiva apropriação da experiência realizada com os jovens.
Evidenciaram ainda a importância de estabelecer um diálogo
efetivo com os jovens, de modo a ampliar a aproximação.

Young people, their projects, our practices: reflections
from a theoretical and methodological experience in the
Projeto InterAgindo (Project InterActing)
Licínia Maria Correa
(Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil).

The educational process of young people of the Youth
Observatory at the Faculty of Education in UFMG (Federal
University of Minas Gerais) is consolidating methodological
principles which we consider central in any action to be developed
with young people, principles such as the understanding of young
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people as sociocultural subjects, the relevance of dialogue, the
centrality of autonomy and the increase in access to cultural
goods. This report brings a reflection about our experience with
the young people of the InterAgindo Project, one among the
reach-out actions of the Youth Observatory. Such project aims to
support both the training and socialization of young people that
work inside the university integrating the Youth Action Program
by the Brazilian Red Cross. The project has three axis of action:
Personal Education, Professional Improvement and Life-Projects.
We will discuss here theoretical and methodological issues linked
to the engagement of educators and young people in the axis
Life-Projects. To think about how young people construct in the
present their expectations about the future led to a reflection on
the concepts of youth and life-project. On the conceptualization of
youth, Dayrell and Abad stress out that the youth condition needs
a careful examination of the modes and meanings of being young
and of the associated experiential conditions. As for life-projects,
Melucci and Leccardi show that new temporal conditions are a key
element to understand the youth condition, as well as the modes
by which young people draw their life-projects. The reflections on
our experience made us investigate our own methodological
choices and the actual appropriation of the practices made with
our teens. This also showed the importance of establishing
effective dialogue.
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Los jóvenes, sus proyectos, nuestras practicas:
reflexiones desde una experiencia teórico-metodológico
en el proyecto InterAgindo.
Licínia Maria Correa
(Universidade Federal de Minas Gerais/Brasil).

El proceso formativo de jóvenes del Observatorio de la juventud
de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas
Gerais (UFMG), ha consolidado sus principios metodológicos
considerados fundamentales en cualquier acción educativa
desarrollada con los jóvenes como la comprensión de sí mismos
como sujetos socioculturales, la importancia del diálogo, la
centralidad de la autonomía y la ampliación del acceso a los
bienes culturales. El presente informe presenta una reflexión con
respecto a la experiencia de trabajo con jóvenes del Proyecto
Inter-Actuando, como una de las acciones de extensión del
Observatorio de la Juventud. Este proyecto tiene como objetivo
propiciar la formación y la socialización de los jóvenes que han
integrado el Programa Acción Jóvenes de la Cruz Roja Brasileña y
que trabajan en la UFMG. El referido proyecto es guiado por tres
ejes de actuación: Formación Personal, actualización Profesional
y Proyectos de Vida. El objetivo del proyecto es discutir aportes
teórico-metodológicos que movilizaron los educadores y los
jóvenes en el desarrollo del eje de los Proyectos de Vida. El
pensar como los jóvenes construyen sus expectativas en su
presente nos llevó a la reflexión con respecto a los conceptos de
juventud y proyectos de vida. Sobre el concepto de juventud
Dayrell (2003, 2007) y Abad (2003) han enfatizado que la
condición juvenil requiere una mirada atenta a los modos y los
sentidos de ser joven, su condición y su situación de vida. En lo
que se refiere a los conceptos de proyectos de vida, Melucci
(1997) y Leccardi (2005) señalan que las nuevas condiciones
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temporales son un elemento clave para la comprensión de la
condición juvenil en la contemporaneidad y los modos por cuales
los jóvenes diseñan sus proyectos. La reflexión sobre esta
experiencia nos llevó a preguntas sobre nuestras opciones
metodológicas y la efectiva apropiación de la experiencia realizada
con los jóvenes. Se destacó la importancia de establecer un
diálogo efectivo con los jóvenes para ampliar la aproximación.

4) NEPERE – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre
Educação das Relações Étnico-Raciais e Ações
Afirmativas:
extensão
universitária
e
a
implementação
da
Lei
10.639/2003
na
FACIP/UFU.
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O presente texto dialoga com os processos de formação
continuada, no campo da extensão universitária, voltados para as
questões raciais realizados na cidade de Ituiutaba, no Pontal do
Triângulo Mineiro. Atividades estas que foram iniciadas dentro do
Programa de Formação Continuada no ano de 2007 e ampliadas
para o primeiro Campi fora de sede da Universidade Federal de
Uberlândia. Nosso olhar projeta-se dentro de uma lógica temporal
dinâmica que perpassa o início das ações voltadas para a
implementação da Lei 10.639/2003. Destacamos neste trabalho
ações realizadas por docentes da Faculdade de Ciências
Integradas do Pontal, atendendo a demanda local e regional, e
com parcerias firmadas entre universidade e o poder público
municipal e grupos populares como o movimento negro local.O
trabalho relata a ação extencionista relacionadas às atividades
desenvolvidas no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Educação
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das relações étnico-raciais no que diz respeito à formação para
lidar com atividades que propiciassem a concretização dos
propósitos da Lei 10.639/03. Enfatizamos as ações do referido
núcleo no tocante a formação continuada e aquisição/produção
de material didático como forma de extensão universitária em
seus aspectos positivos e negativos. Concluímos que a junção de
diversos esforços para a concretização da educação das relações
étnico-raciais abriu um caminho profícuo que ecoa em outros
espaços. Desta forma, outros caminhos abrem-se a cada
momento, inclusive de repensar a própria universidade.

NEPERE-Nucleus of Studies and Research on Education of
Racial-Ethnic Relations and Affirmative Action: University
extension and the implementation of Law 10.639/2003 in
FACIPUFU.
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The present text converses with the processes of continuing
education in the field of University extension, geared to the racial
issues carried out in the city of Ituiutaba in Minas Gerais. These
activities were initiated within the program of continuing
education in the year 2007 and expanded to the first Campuses
outside the headquarters of the Federal University of Uberlândia.
Our gaze is projected within a dynamic temporal logic that
pervades the beginning of actions geared to the implementation
of the law 10.6392003. We highlight in this work actions
performed by teachers of the Faculty of Integrated Sciences,
given the demand of local and regional authorities, and with
partnerships between the University and the municipal public
power and popular groups like the black movement. The paper
reports the action extencionist related to the activities carried out
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ethnic relations as regards training for dealing with activities that
may achieve the purposes of the Law 10.63903. We emphasize
that the core actions regarding continuing education and
acquisition/production of teaching materials as a form of
University extension in its positive and negative aspects. We
conclude that the joining of efforts for the achievement of the
education of racial-ethnic relations opened a fruitful path that
echoes in other spaces. This way, other avenues open up each
time, including to rethink the University itself.

5) O Núcleo de Empreendedorismo do Pontal e sua
interface com o ensino, pesquisa e extensão
Marli Auxiliadora da Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Ilza Maria de Menezes Silva
(Faculdade do Triângulo Mineiro/Brasil)

O Núcleo de Empreendedorismo do Pontal (NEP) resultou de um
projeto de extensão desenvolvido por docentes e discentes dos
cursos de Ciências Contábeis e Administração da Faculdade de
Ciências Integradas do Pontal (FACIP/UFU). Inicialmente o
projeto possuía caráter exclusivamente de extensão visto que seu
objetivo era auxiliar e promover a inserção de empreendedores
individuais na formalidade. Os universitários voluntários
executaram serviços contábeis como abertura de empresas e
registro das atividades operacionais elaborando, para tanto,
documentos e declarações exigidas por órgãos como Receita
Federal, Receita Estadual e INSS entre outros. No decorrer das
atividades do projeto confirmou-se sua interface com a pesquisa e
ensino devido à necessidade de pesquisas relativas a legislações
que classificam e caracterizam as empresas quanto a regimes
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tributários e jurídicos e procedimentos específicos realizados pelo
profissional contábil. O ensino também foi privilegiado, pois as
atividades realizadas quando do atendimento ao empreendedor
individual possibilitaram ao graduando a prática dos conceitos
teóricos discutidos em aula privilegiando, de forma efetiva, a
formação acadêmica do universitário. As atividades de extensão,
com atendimento diário ao empreendedor individual ocorreram de
julho de 2009 até dezembro de 2011 em parceria com o Sindicato
dos Contabilistas (SINCONI) e Prefeitura Municipal de Ituiutaba
por meio de um arranjo interinstitucional. As atribuições desses
parceiros consistiram em suporte técnico aos estudantes, no caso
do SINCONI, especialmente em questões relacionadas ao registro
admissional e demissional, além do cumprimento das obrigações
acessórias decorrentes da contratação de empregados pelas
empresas assessoradas pelo NEP, e cessão de espaço físico.

The Center for Entrepreneurship at Pontal and its
interface with the teaching, research and extension
Marli Auxiliadora da Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Ilza Maria de Menezes Silva
(Faculdade do Triângulo Mineiro/Brasil)

The Center for Entrepreneurship at Pontal (NEP) resulted in an
extension project developed by faculty and students of courses in
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (FACIP / UFU).
Initially the project had an exclusively long as its purpose was to
assist and promote the inclusion of individual entrepreneurs in the
formal sector. The students volunteer accounting services
performed as an opening and registration of companies operating
activities preparing to do so, documents and statements required
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by agencies such as Revenue, State Revenue and Social Security
among others. During the activities of the project confirmed its
interface with research and teaching due to the need for research
on laws that classify and characterize firms as tax and legal
systems and procedures performed by the professional
accounting. The school was also favored because the activities
carried out when the service enabled the individual entrepreneur
graduate practice the theoretical concepts discussed in class
privilege, effectively, the university's academic training. The
extension activities, with daily attendance of the individual
entrepreneur occurred from July 2009 through December 2011 in
partnership with the Union of Accountants (SINCONI) and
Prefeitura Municipal de Ituiutaba through an institutional
arrangement. The assignments of these partners consisted of
technical support to students, in the case of SINCONI, especially
on issues related to registration and admission demission, beyond
the obligations deriving from ancillary hiring of employees by
companies advised by the NEP, and assignment of physical space
and reducing bureaucracy municipal utilities by the city.

6) A participação em projeto de pesquisa como
complemento da formação universitária e a
influência no trabalho de conclusão de curso
Renata Machado de Assis
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)

Esse artigo apresenta o relato da experiência vivenciada no
acompanhamento de uma bolsista vinculada a um projeto de
pesquisa, desde o segundo ano do curso de licenciatura, seus
aprendizados e conquistas, analisando a interferência disso na
sua formação acadêmica, que culminou com a escolha do tema
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para a elaboração da monografia de conclusão de curso. O
projeto de pesquisa que originou todo o trabalho, e que se
encontra em andamento, pretende investigar a realidade do
sistema municipal de ensino de Jataí-GO no que se refere ao
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) instituído
pelo governo federal para verificar a qualidade da educação nas
escolas do país. O artigo elaborado para esse fórum foi construído
a partir: da fundamentação teórica utilizada no projeto de
pesquisa; de referenciais que abordam as contribuições da tríade
ensino, pesquisa e extensão na formação profissional; da
descrição das atividades desenvolvidas pela bolsista e do trajeto
percorrido até que ela chegasse à definição do tema do trabalho
de conclusão de curso; e dos resultados de uma investigação
anterior, que analisaram os fatores que influenciam na escolha do
tema do trabalho final de curso, pelos acadêmicos de Educação
Física. A formação em nível superior ainda ocorre com falhas e
apresenta problemas que precisam ser revistos e superados. Em
espaços de debate, como esse, diferentes percepções e vivências
podem ser socializadas e entendidas, a partir de contextos
diversificados, indicando novas alternativas.

Participation in research project as a complement of
higher education and influence at work of conclusion of
course
Renata Machado de Assis
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)

This article presents an account of lived experience in monitoring
a grantee tied to a research project from the second year of
degree course, their learning and conquests, considering the
interference in their academic progress, culminating in the choice
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of theme for the preparation of the monograph of course
conclusion. The research project that led to all the work, and that
is underway, aims to investigate the reality of the municipal
education of Jataí-GO with respect to the Index of Basic
Education Development (Ideb) established by the federal
government to check the quality of education in schools
nationwide. The article prepared for this forum was built on: the
theoretical foundation used in the research project; of references
that address the contributions of the triad education, research
and vocational training; the description of the activities
undertaken by the grantee and the route taken until she got the
definition of the theme of the work of completion; and the results
of an earlier investigation, which analyzed the factors that
influence the choice of the theme of the final year project, the
students of Physical Education. The training level is still flawed
and presents problems that must be reviewed and addressed. In
forums, like this, different perceptions and experiences can be
broadened and perceived from different contexts, suggesting
alternatives.

7) Prática formativa de alunos universitários em
escolas
de
comunidades
ribeirinhas
em
Abaetetuba/Pará
Waldir Ferreira de Abreu
(Universidade Federal do Pará/Brasil)

O trabalho é uma vivencia pedagógica realizada com alunos dos
cursos de Pedagogia e Engenharia Sanitária da Universidade
Federal do Pará – UFPA nas escolas ribeirinhas das ilhas de
Quianduba e Anequara em Abaetetuba-Pará. A atividade foi
organizada pelo grupo de Estudo e Pesquisa em Educação,
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Infância e Filosofia - GEPEIF, com o objetivo de contribuir com
inovações pedagógicas por meios de oficinas, transformando
sucatas em brinquedos e possibilitando o lúdico na vivencia das
crianças ribeirinhas, assim como, mostrando que a reciclagem
pode contribuir para preservação do meio ambiente do qual elas
fazem aperta, potencializando a formação de uma consciência
ecológica e ambiental das crianças ribeirinhas. As atividades
foram desenvolvidas e coordenadas pelos alunos dos cursos de
Pedagogia e Engenharia Sanitária e fizeram parte da formação
pedagógica dos mesmos. Os alunos coordenados pelo professor
viajaram para as ilhas e ficaram dois dias em cada uma delas
alojados na própria escola onde foram desenvolvidas as
atividades. A prática consistiu em os alunos universitários
ensinarem a professores e alunos da educação infantil e do
ensino fundamental das escolas ribeirinhas, a construção de
brinquedos com sucata.
Formative practice of university students in riverside
communities schools in Abaetetuba/Pará
Waldir Ferreira de Abreu
(Universidade Federal do Pará/Brasil)

The work is a pedagogical experience performed with students of
Pedagogy and Sanitary Engineering from Universidade Federal do
Pará – UFPA in riverside schools from Quianduba and Aneqauara
islands from Abaetuba-Pará. The activity was organized by the
Group for Study and Research in Education, Childhood and
Philosophy – GEPEIF, In order to contribute to pedagogical
innovations by means of workshops, turning scraps into toys and
enabling the experiences of children in playful river, as well as
showing that recycling can contribute to preserving the
environment of which they are pressed, enhancing the formation
of an ecological conscience and environmental for riverside
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children. The curriculum was developed and coordinated by
students of Pedagogy and Sanitary Engineering and were part of
the same pedagogical training. Students coordinated by professor
traveled to the islands and stayed two days in each one housed at
the school where the activities were developed. The practice
consisted of college students teach the teachers and students of
early childhood education and the elementary schools of the river,
building toys with junk.

8) Colégios de Aplicação e formação inicial dos alunos
de licenciatura: relação teoria e prática
Aléxia Pádua Franco
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabalho objetiva apresentar os resultados do projeto A
formação do professor de História no cotidiano escolar,
desenvolvido em 2010 e 2011, na Escola de Educação Básica
(Eseba) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com o
objetivo de contribuir para a formação do futuro professor de
História, através de seu acompanhamento participativo das
atividades de ensino, pesquisa e extensão da área de História da
Eseba e da organização do acervo didático do Laboratório de
Ensino de História desta escola. Desenvolvido com o
financiamento do Programa Especial de Apoio aos Servidores
Recém Doutores e Recém Contratados da Propp/UFU e do
Programa de Bolsas de Graduação da Prograd/UFU, pelos
professores da área de História da Eseba junto a alunos bolsistas
do curso de História, o projeto evidenciou a contribuição dos
colégios de aplicação para a formação inicial dos alunos dos
cursos de licenciatura. Ao observar o cotidiano escolar e participar
da realização das atividades da área de História, os alunos
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bolsistas puderam perceber as nuances e complexidades que
permeiam o processo de construção do saber histórico escolar
pelos professores, na sua relação com os alunos, com o material
didático produzido por diferentes autores, com os professores das
outras áreas de conhecimento e com os gestores. Assim, o
bolsista pode olhar o saber histórico e as políticas educacionais
em sua dinâmica vivida no cotidiano escolar, percebendo e
analisando os conflitos, contradições, aproximações e
divergências existentes entre teoria, norma e prática.

Application Colleges and initial formation of future
teachers: theory and practice relations
Aléxia Pádua Franco
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This study presents the results of the project Formation of History
teacher in school life, developed in 2010 and 2011, at the Escola
de Educação Básica (Eseba) of Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), with the goal of contributing to the education
of the future History teacher, through its participatory monitoring
of teaching, research and extention in ESEBA‘s History
department and the organization of the Laboratory of History
Teaching‘s educational collection in this school. Developed with
financing of the Special Support Programme for Newly Doctors
Servers and the Newly Engaged Propp/UFU and the
Undergraduate Scholarship Program the PROGRAD/UFU, teachers
in the History department of ESEBA along with scholarship
students from the History course, the project highlighted the
contribution of application colleges to the initial formation of
future teachers. By observing the daily school and participating in
the realization of activities in the History department, scholarship
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students could understand the nuances and complexities that
permeate the process of school history knowledge construction by
teachers, in their relationship with students, with educational
materials produced by different authors, with teachers from other
areas of knowledge and with the managers. Thus, the scholarship
student can look at the historical knowledge and educational
policies in its dynamics experienced at school, realizing and
analyzing conflicts, contradictions, similarities and differences
between theory, rules and practice.

Colegios de Aplicación y formación inicial de los alumnos
de licenciatura: relación teoría y práctica
Aléxia Pádua Franco
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabajo tiene como proposito la presentación de los
resultados del proyecto ―La formación del profesor de Historia en
el cotidiano escolar‖, desarrollado entre 2010 y 2011 en la
Escuela de Educación Básica (Eseba) de la Universidad Federal de
Uberlândia (UFU) con el objetivo de contribuir para la formación
del futuro profesor de Historia a través de su acompañamiento
participativo de las actividades de enseñanza, investigación y
extensión del área de Historia de la Eseba y de la organización del
acervo didáctico del Laboratorio de Enseñanza de Historia de
dicha escuela. El proyecto fue desarrollado con financiamiento del
Programa Especial de Apoyo a los Servidores Recién Doctores y
Recién Contratados de la Propp/UFU y del Programa de Bolsas de
Graduación de la Prograd/UFU, por los profesores del área de
Historia de la Eseba junto a alumnos becarios del curso de
Historia; el proyecto evidencio la contribución de los colegios de
aplicación para la formación inicial de los alumnos de los cursos
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de licenciatura, al observar el cotidiano escolar y la participación
en actividades del área de Historia, los alumnos becarios pudieron
percibir los avances y complejidades que permitían el proceso de
construcción del saber histórico escolar por los profesores; en su
relación con los alumnos, con el material didáctico producido por
diferentes autores, con los profesores de las otras áreas de
conocimiento y con los gestores. De esta forma, el becario puede
mirar el saber histórico y las políticas educacionales en su
dinámica vivida en el cotidiano escolar, percibiendo y analizando
los conflictos, contradicciones, aproximaciones y divergencias
existentes entre teoría, norma y práctica.
9) Divulgando e promovendo ações em Psicologia
Escolar/Educacional: a criação de um site
Anabela Almeida Costa e Santos Peretta
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabalho refere-se a um projeto de ensino e extensão cujo
objetivo principal é a criação, implementação e constante
atualização do site do Laboratório de Psicologia Escolar e
Educacional (www.lape.ip.ufu.br), vinculado ao instituto de
Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Tal
iniciativa, coordenada por uma docente e desenvolvida com a
colaboração de dois alunos bolsistas, é apoiada pela Pró-Reitoria
de Graduação da UFU. O site visa: a) apresentar as ações de
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelos docentes do
Núcleo de Psicologia Escolar e Educacional; b) divulgar notícias,
eventos e trabalhos científicos relacionados à área; c) registrar a
história e as ações desenvolvidas pelo laboratório; d) indicar links
e sites relacionados com a área. As informações a serem
disponibilizadas vêm sendo obtidas por meio de entrevistas com
docentes e pesquisas em sites da área de psicologia e educação,
de editoras e de publicações científicas. Pode-se avaliar que a
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realização deste trabalho é de extrema importância por facilitar o
acesso da comunidade acadêmica e dos demais interessados às
ações que vêm sendo desenvolvidas pela universidade, bem como
dar visibilidade às discussões e contribuições contemporâneas da
área de Psicologia Escolar e Educacional.

Publicizing
and
promoting
actions
from
Educational/School Psychology: the creation of a website
Anabela Almeida Costa e Santos Peretta
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This work refers itself to a teaching and extension project aimed
to design, build and constantly update the website of the
Education
and
School
Psychology
Laboratory
(www.lape.ip.ufu.br), linked to the Institute of Psychology of the
Federal University of Uberlândia (UFU). Such initiative,
coordinated by a professor and developed with the collaboration
of two scholarship students, is supported by the Office of the
Dean for Undergraduate. This website aims: a) to present actions
of teaching, research and extension developed by professors from
the Education and School Psychology Department; b) to publish
news, events, and scientific works related to the area; c) to
register the history and actions developed by the Laboratory; d)
to suggest links and websites related to the area. Information to
be available has been obtained by interviews with professors and
by researches in websites, mainly related to psychology and
education, publishers, and scientific publications. It can be
evaluated that the accomplishment of this work is extremely
important to facilitate the access of the academic community and
others interested to actions that have been developed by the
university, as well as to give visibility to discussions and
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contributions contemporary
Psychology field.

to
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Education

and

Divulgando y promoviendo acciones en
Escolar/Educacional: la creación de um site

School

Psicología

Anabela Almeida Costa e Santos Peretta
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabajo se refiere a un proyecto educativo de extensión cuyo
objetivo principal es la creación, implementación y constante
actualización del site del Laboratório de Psicologia Escolar e
Educacional (www.lape.ip.ufu.br), vinculado al Instituto de
Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Esta
iniciativa, coordinada por una docente y desarrollada con la
colaboración de dos alumnos becados, es apoyada por la PróReitoria de Graduação da UFU. O site pretende: a) presentar las
acciones de enseñanza, investigación y extensión desarroladas
por los docentes del Núcleo de Psicologia Escolar e Educacional;
b) divulgar noticias, eventos y trabajos científicos relacionados al
área; c) registrar la historia y las acciones desarrolladas por el
laboratório; d) indicar links y sites relacionados al área.
Las informaciones disponibles se están obteniendo entrevistando
a docentes e investigando en sites de las áreas de psicología y
educación, de editoras y de publicaciones científicas.
Se puede apreciar que la realización de este trabajo es de
extrema importancia pues facilita el acceso de la comunidad
académica y de los demás interesados en las acciones que están
desarrollandose en la universidad, además de que evidencia las
discusiones y contribuciones contemporáneas del área de la
Psicología Escolar y Educacional.
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10) Pesquisa, extensão e cultura: desdobramentos do
processo de ensino essenciais à formação
acadêmica.
Antônio Cláudio Moreira Costa
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Simone Ferraz Pereira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabalho se propõe apresentar uma discussão conceitual
sobre pesquisa, extensão e cultura, enfatizando sua importância
na formação dos graduandos. Preliminarmente destacamos que
pesquisa tem várias conceituações, mas talvez a que melhor se
aplique no contexto do ensino seja: processo sistemático de
construção do conhecimento que tem como uma das metas
principais gerar novos conhecimentos; extensão é o canal
privilegiado de diálogo entre a universidade e a comunidade por
meio de projetos interinstitucionais ou não, de cursos,
assessorias, palestras, oficinas, workshop, etc. É através da
extensão que é disseminado o conhecimento produzido na
universidade a setores da população que não têm acesso a ele
pelas outras duas vias: o ensino e a pesquisa; cultura é um
conceito de várias acepções, no entanto, consideraremos aqui
preliminarmente que cultura é o conjunto de manifestações
artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um
determinado grupo social, povo ou civilização; portanto, podemos
apontar como manifestações culturais: música, teatro, rituais
religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares,
danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de
organização social, etc. Cabe ressaltar que a discussão de cultura
está intimamente ligada a uma discussão de classe social.
Defendemos a tese de que na cotidianidade da universidade o
ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura devem ser
indissociáveis. O aluno universitário, incentivado por seus
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professores e por programas institucionais tem a possibilidade de
vivenciar momentos de transcendência através de sua
participação como protagonista naquelas atividades consideradas
o tripé da universidade. Em uma universidade pública, a pesquisa
e a extensão, principalmente nas licenciaturas, devem procurar
responder as demandas da sociedade, em particular dos
segmentos sociais menos privilegiados; a cultura, por sua vez,
deve ser compreendida e vivenciada nas suas múltiplas
manifestações, procurando superar a dicotomia existente entre
cultura popular e cultura clássica.

Research, extension and culture: essential developments
to academic training of the teaching process.
Antônio Cláudio Moreira Costa
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Simone Ferraz Pereira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This paper aims to present a conceptual discussion on research,
extension and culture, emphasizing its importance in training
undergraduates. Preliminary we highlighted that research has
several concepts, but perhaps the one that best applies in the
context of education is: systematic process of knowledge
construction that has as one of its main goals generate new
knowledge; extension is the preferred channel of dialogue
between the university and community through interagency
projects or not, courses, counseling, lectures, workshops, etc. It is
by extending that knowledge produced in the university for sector
of the population who have no access to it by the other two
pathways is widespread: teaching and research; culture is a
concept in many ways, however, we will consider here
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preliminarily that culture is the set of artistic, social, language and
behavioral characteristics of a particular social group, nation or
civilization, so we can point to cultural events : music, theater,
religious rituals, spoken and written language, myths, habits,
dances, architecture, inventions, thoughts, forms of social
organization, etc. It is worth noting that the discussion of culture
is closely linked to a discussion of social class. We defend the
thesis that in daily life the university's teaching, research,
extension and culture should be inseparable. The university
student, encouraged by his teachers and institutional programs,
has the opportunity to experience moments of transcendence
through its participation as the protagonist in those activities
considered the tripod university. In a public university, research
and extension, especially in undergraduate, must address the
demands of society, especially the less privileged segments of
society. Culture, in turn, must be understood and experienced in
its many manifestations, seeking to overcome the dichotomy
between popular culture and classical culture.

Investigación, extensión y cultura: las consecuencias de
la enseñanza de la formación académica esencial.
Antônio Cláudio Moreira Costa
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Simone Ferraz Pereira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabajo tiene como objetivo presentar una discusión
conceptual sobre la investigación, la extensión y la cultura,
haciendo hincapié en su importancia en la formación de los
estudiantes. La investigación preliminar ha puesto en relieve
varios conceptos; pero quizás lo que mejor se aplica en el
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contexto de la educación es el proceso sistemático de
construcción del conocimiento que tiene como uno de sus
objetivos principales el generar nuevos conocimientos; la
extensión es el canal preferido de diálogo entre la universidad y la
comunidad a través de proyectos interinstitucionales o no, cursos,
asesoramiento, conferencias, talleres, etc., es mediante la
extensión de lo que se difunde como producto del conocimiento
en los sectores universitarios de la población que no tiene acceso
a ella por otras vías: la enseñanza y la investigación, siendo la
cultura un concepto en muchos aspectos, sin embargo, vamos a
considerar aquí preliminarmente, que la cultura es el conjunto de
características artísticas, sociales, de lenguaje y de
comportamiento de un determinad población, grupo social, nación
o continente, por lo que se pueden apuntar a eventos culturales
tales como la música, el teatro, rituales religiosos, el lenguaje
hablado y escrito, mitos, costumbres, danzas, arquitectura,
inventos, ideas, formas de organización social, etc.
Vale la pena entonces, señalar que la discusión de la cultura está
estrechamente vinculada a la discusión de la clase social.
Defendemos la tesis de que en la vida cotidiana de enseñanza de
la Universidad, la investigación, la extensión y la cultura deberían
ser inseparables. El estudiante universitario, alentado por sus
profesores y programas institucionales, tiene la posibilidad de vivir
momentos de trascendencia a través de su participación en las
actividades consideradas como el protagonista de una universidad
trípode. En una universidad pública de investigación y extensión,
especialmente en pregrado, se deben atender las demandas de la
sociedad, especialmente a los segmentos menos privilegiados
socialmente, la cultura, a su vez, debe ser comprendida y
experimentada en sus múltiples manifestaciones, tratando de
superar la dicotomía entre la cultura popular y la cultura clásica.
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11) Roda de Conversa: construindo diálogos com
adolescentes
Carmen Lúcia Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Roda de Conversa é um projeto de extensão financiado pela PróReitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis/Programa
Institucional de Bolsa de Extensão – PIBEX/Uberlândia – da
Universidade Federal de Uberlândia. O projeto é coordenado por
duas docentes do curso de Psicologia e tem como objetivo
contribuir para a formação de estudantes universitários e
profissionais da Educação e da Psicologia que desejam
compreender melhor o período da adolescência e as relações dos
adolescentes com a escola. São realizadas, mensalmente, no
Campus Santa Mônica/UFU, oficinas com recursos expressivos,
organizadas em temáticas referentes à adolescência e o contexto
escolar, tais como: adolescência(s) contemporânea(s) e relação
entre adolescência, família e escola. Estas oficinas são um espaço
que visa favorecer a criação e a expressão de ideias e
sentimentos em relação aos temas propostos. Elas possibilitam
um trabalho que integre as linguagens verbais e não verbais
podendo facilitar o contato, a comunicação, a integração dos
participantes, bem como a problematização de temas que
envolvem a adolescência e a escolarização. Tem sido possível
relativizar preconceitos em relação ao adolescente atual e
aproximar estudantes e profissionais dos anseios e problemáticas
vividos pelo jovem contemporâneo. Considera-se que ações como
esta são fundamentais no sentido de gerar reflexões e ações que
busquem promover aproximações entre OS adolescentes e a
escola.
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Conversation Circle: building dialogs with adolescents
Carmen Lúcia Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Conversation Circle is an extension project funded by the Provost
for Extension, Culture and Student Affairs, through the
Institutional
Program
for
Extension
Scholarship
(PIBEX/Uberlândia) of the Federal University of Uberlândia. This
project is coordinated by two professors of Psychology and it aims
to contribute to the formation of university students and
professionals from Education and from Psychology worried about
understanding better the period of adolescence and relations of
adolescents with the school. Workshops with expressive resources
are carried monthly at Santa Mônica Campus/UFU, organized into
themes with reference to adolescence and the school context,
such as: adolescence(s) contemporary(s) and relationship
between adolescence, family and school. Those workshops
provide a space that aims to favor the creation and expression of
ideas and feelings related to proposed themes. They enable a
work which integrates verbal and nonverbal languages, and may
facilitate the contact, communication, integration of participants,
as well as the questioning of issues involving adolescence and
schooling. It has been possible to relativize prejudices about
adolescents and approximate students and professionals to the
yearnings and questionings lived by the contemporary young.
Actions like this are essential in order to generate reflections and
actions that seek to promote links between adolescents and
school.
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12) A experiência subjetiva discente no processo de
iniciação cientifica verificando a percepção de
estudantes de veterinária sobre métodos de ensino
alternativos usados no curso
Cristiane Amaro Da Silveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Nayara Machado de Sousa
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O presente trabalho se propõe ao relato da experiência obtida na
realização do projeto de Iniciação Científica (IC) intitulado O
Curso de Medicina Veterinária da Universidade Presidente Antônio
Carlos (UNIPAC) de Uberlândia e o paradigma da relação homemanimal: um estudo das representações sociais envolvendo as
práticas de aprendizagem, no período compreendido entre
agosto/2011- julho/2012. O objetivo do projeto foi o de avaliar a
percepção dos discentes do curso de Medicina Veterinária sobre
técnicas alternativas à vivissecção animal, sendo que o principal
instrumento de trabalho da bolsista foi um questionário semiestruturado aplicado nas turmas iniciais e finais do Curso. Mais do
que uma discussão dos resultados obtidos pela pesquisa em
questão, este trabalho aborda os bastidores do ingresso de uma
discente na IC, resultado de uma busca pessoal na questão
animal, ponto lacunar em sua área de formação (Psicologia). O
relato vai da expectativa inicial, surgida a partir do conhecimento
de um Curso de Medicina Veterinária local que se utiliza de
métodos alternativos à vivissecção animal (ao contrário da
Faculdade de Medicina Veterinária da UFU); passando pelos
inúmeros desafios e dificuldades encontrados durante a realização
da pesquisa; incluindo questões de logística e a ambiguidade dos
dados coletados a campo, até os resultados surpreendentes
envolvendo uma postura crítica dos entrevistados em relação ao
uso dos animais para fins didáticos e experimentais.
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Surpreendente especialmente porque esta postura crítica discente
se revela apesar do método de ensino utilizado no Curso, o qual,
para desconstruir o paradigma dominante de exploração e
domínio humano sobre os animais não-humanos, tende a impor
uma nova ideologia ao discente, olvidando um dos ensinamentos
mais caros da educação humanitária, que é o de que para se
formar sujeitos não se impõe nem A, nem B, mas sim se exercita
a sua capacidade crítica; sendo que a escolha cabe ao educando.

The subjective experience of a student in scientific
initiation process verifying perception of veterinary
students about alternative teaching methods used in their
course
Cristiane Amaro Da Silveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Nayara Machado de Sousa
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This work proposes to report the experience gained in the
realization of project of Scientific Initiation (SI) entitled ―The
graduation in Veterinary Medicine at University Presidente Antônio
Carlos (UNIPAC) in Uberlândia and the paradigm of human-animal
relationship: a study of social representations involving learning
practices‖ in the period from August/2011 until July/2012. The
main objective was to analyze the perceptions of students from
Veterinary Medicine about technical alternatives to vivisection
animal, and the main working tool was a semi-structured
questionnaire applied in initial and final classes of the Course.
More than a discussion of the results obtained by the research,
this paper discusses the backstage of entrance of a student at SC,
resulted of a personal quest in animal issue, lacuna point in your
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graduation area (Psychology). This report accosts the start
expectative, emerged from the knowledge of a Course of
Veterinary Medicine local that uses alternative methods to
vivisection animal (unlike the Faculty of Veterinary Medicine at
UFU); the numerous challenges and difficulties encountered
during the development of the research, including logistics issues
and the ambiguity of the data collected; and the surprising results
involving a critical position of the respondents about the use of
animals for experimental and educational purposes. Especially
surprising because this students show critical posture despite the
teaching method used in the Course, in which to deconstruct the
dominant paradigm of human domination and exploitation over
non-human animals, tends to impose a new ideology for students,
forgetting one of the more costly teaching humane education,
which is that to teach is not imposed neither A nor B, but
exercises their critical capacity, and the choice rests with the
student.

La experiencia subjetiva de un estudiante en la
investigación de pregrado evaluando la percepción de
estudiantes de veterinaria sobre los métodos de
enseñanza utilizados en lo curso
Cristiane Amaro Da Silveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Nayara Machado de Sousa
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este documento tiene por objeto informar sobre la experiencia
adquirida en la aplicación del proyecto de Investigación de
Pregrado (IP) titulado ―El Curso de Medicina Veterinaria de la
Universidad Presidente Antonio Carlos (UNIPAC) de Uberlândia y
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el paradigma de la relación humano-animal: un estudio de las
representaciones sociales que involucran prácticas de aprendizaje
en el período desde agosto/2011 a julio/2012‖. El objetivo del
proyecto fue evaluar las percepciones de los estudiantes de
Medicina Veterinaria en alternativas técnicas a la vivisección de
animales y la herramienta principal de trabajo del estudiante fue
un cuestionario semi-estructurado utilizado en las clases de inicio
y final del curso. Más que una discusión, los resultados obtenidos
en la investigación, se analiza la entrada de un estudiante en la
IP, el resultado de una búsqueda personal en el tema en asuntos
sobre animales, punto lagunar en su área de formación
(Psicología).
La historia va desde la expectativa inicial, que surge a partir del
conocimiento de un Curso de Medicina Veterinaria, sitio que utiliza
los métodos alternativos a la vivisección de animales (a diferencia
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UFU), pasando a
través de muchos desafíos y dificultades encontradas durante la
ejecución de la investigación, incluidas las cuestiones de la
logística y la ambigüedad de los datos recogidos en el campo,
hasta los sorprendentes resultados que implican una actitud
crítica de los encuestados con respecto al uso de animales con
fines experimentales y educativos; especialmente sorprendente,
ya que dichos estudiantes revelan una postura crítica, a pesar del
método de enseñanza utilizado en el curso, el cual, para
desconstruir el paradigma dominante de la dominación y la
explotación humana en los animales, tiende a imponer una nueva
ideología a los estudiantes, olvidando una de las enseñanzas más
ricas de la educación humana y es que al formar lo sujeto, no se
impone ni A ni B, sino que se ejerce una a capacidad crítica y
dicha la elección depende del estudiante.
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GT1C - Práticas de ensino voltadas a alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação e condições especiais.
Sônia Bertoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Arlete Aparecida Bertoldo Miranda
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A temática principal deste GT trata de práticas de ensino voltadas
a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,
altas habilidades/superdotação e/ou pessoas que por algum
motivo se encontram em condições especiais para a
aprendizagem. Pretende ainda dialogar com o eixo central do
Fórum: ―Planejamento e Avaliação no contexto Glocal‖. As
políticas públicas diretamente ligadas à educação dos alunos
anteriormente mencionados também poderão ser foco de
reflexões neste GT.
GT1C - Teaching practices for students with disabilities,
pervasive developmental disorders, giftdness and special
conditions
Sônia Bertoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Arlete Aparecida Bertoldo Miranda
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The main theme of this TG are the teaching practices that focus
at students with disabilities, pervasive developmental disorders,
high ability / gifted and / or people who somehow find themselves
in special conditions of learning. It also aims to engage with the
central axis of the Forum: "Planning and Evaluation in the Glocal
context". Public policies directly related to the education of
students mentioned above may also be the focus of discussions
on the GT.
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GT1C - Las prácticas de enseñanza centradas en los
estudiantes con discapacidad, trastornos generalizados
del desarrollo, alto nivel de capacitación/dotación y
condiciones especiales.
Sônia Bertoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Arlete Aparecida Bertoldo Miranda
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

El tema principal de este GT son con las prácticas pedagógicas
destinadas a los estudiantes con discapacidades, trastornos
generalizados del desarrollo y de alta capacidad / superdotados y
/ o personas que de alguna manera se encuentran en condiciones
especiales para el aprendizaje. También tiene como objetivo el
diálogo con el tema central del Foro: "Planificación y Evaluación
en el contexto glocal". Las políticas públicas directamente
relacionadas con la educación de los estudiantes mencionados
anteriormente también pueden ser el foco de las discusiones en el
GT.

1) Planejamento educacional inclusivo para alunos
com altas habilidades/superdotação
Luciano Henrique de Tarso Luiz
(Faculdade Presidente Antônio Carlos/Brasil)

A partir do tema Práticas de ensino voltadas a alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação e condições especiais, este trabalho
apresenta como proposta analisar as políticas públicas de
educação
para
inclusão
de
estudantes
com
altas
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habilidades/superdotação, a partir da promulgação da Lei nº
5.692/71; passando pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº
9.394/96 e pela criação do Projeto Escola Viva, de 2002; até
chegar ao Decreto-lei nº 7.611/11, o qual trata a respeito do
atendimento educacional especializado. Com isso, o Governo
Federal espera ter dado o incentivo necessário para que as
políticas públicas inclusivas do portador de altas habilidades sejam
verdadeiramente
implementadas
nos
espaços
escolares
constituídos como locais de acesso para todos os cidadãos que
buscam conhecimento e formação. Contudo, de acordo com a
reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo, apesar de
o número de alunos superdotados registrados pelo MEC ter
quintuplicado em cinco anos, passando de cerca de mil para 5,6
mil, apenas uma pequena parcela da população com esse
potencial tem acesso ao atendimento especial, garantido por lei. A
Organização Mundial da Saúde estima que entre 1,5 milhão e 2,5
milhões de alunos no país tenham altas habilidades em alguma
área do conhecimento. O que está longe de abranger a meta
pretendida pelo Governo Federal, contrariando a realidade
idealizada daquela vivida pelos estudantes superdotados, os quais
têm necessidades especiais que não são respeitadas, o que
compromete com o futuro social e profissional deste público, além
da credibilidade das políticas de inclusão.

Educational inclusive planning for students with high
ability / gifted
Luciano Henrique de Tarso Luiz
(Faculdade Presidente Antônio Carlos/Brasil)

From the issue of teaching practices aimed at students with
disabilities, pervasive developmental disorders, high ability / gifted
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and special conditions, this paper proposed to analyze the public
policies of education for inclusion of students with high ability /
gifted from the enactment of Law No. 5.692/71, through the law
of Guidelines and Bases (LDB) No 9.394/96 and the creation of
the School Project Viva, 2002; until the Decree-law No. 7.611/11,
which is about specialized educational services. Thus, the Federal
Government expects to have given the necessary incentive so
bearer high abilities inclusive public policies are truly implemented
in school spaces constituted as local access for all citizens who
seek knowledge and training. However, according to a report
published in the newspaper ―O Estado de Sao Paulo‖, although
the number of gifted students registered by MEC Tues quintupled
in five years, from about a thousand to 5600, only a small portion
of the population this potential have access to special services,
guaranteed by law. The World Health Organization estimates that
between 1.5 million and 2.5 million students in the country have
high skills in some area of knowledge. What is far from covering
the goal sought by the Federal Government, contrary to the
idealized reality that experienced by gifted students, who have
special needs that are not met, which agrees with the social and
professional future of the public, beyond the credibility of policies
inclusion.

Planeamiento educacional inclusivo para alumnos con
altas habilidades o superdotados
Luciano Henrique de Tarso Luiz
(Faculdade Presidente Antônio Carlos/Brasil)

De las prácticas temáticas destinadas a enseñar a los estudiantes
con discapacidades, trastornos generalizados del desarrollo,
condiciones de alta capacidad / talentoso o especial; este trabajo
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presenta propuestas para analizar las políticas públicas de
educación para la inclusión del alumnado con altas capacidades o
superdotación que van desde la promulgación de la Ley N º
5.692/71, a través de la Ley de Directrices y Bases (LDB) N º
9.394/96 y la creación de la Escuela Proyecto Viva, 2002, hasta el
N º 7.611/11 Decreto-Ley que se trata de servicios educativos
especializados. Con ello, el Gobierno Federal espera dar el
impulso para las capacidades públicas inclusivas con políticas
publicas que sean implementadas en los espacios escolares para
constituir el acceso local a todos los ciudadanos que buscan el
conocimiento y la formación dentro de esta temática, sin
embargo, según el informe publicado en el diario O Estado de São
Paulo, a pesar de la cantidad de alumnos superdotados
registrados por MEC quintuplico en cinco años, pasando de
alrededor de mil a 5,6 mil, sólo una pequeña parte de la
población como esta tiene acceso potencial a los servicios
especiales, garantizados por la Ley. La Organización Mundial de la
Salud estima que entre 1,5 millones y 2,5 millones de estudiantes
en el país tienen altas capacidades en un área de conocimiento.
¿Qué está lejos de cubrir el objetivo buscado por el Gobierno
Federal, en contra de la realidad idealizada de la experimentada
por los estudiantes dotados, que tienen necesidades especiales
que no se están cumpliendo, lo que socava el futuro social y
profesional de esta audiencia, y la credibilidad de las políticas de
inclusión educativa.

2) Extensão, Ensino e Pesquisa em Atividades Físicas
com Pessoas com Deficiência na UFU
Solange Rodovalho Lima
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
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O Programa de Atividades Físicas à Pessoa com Deficiência
(PAPD) projeto de extensão na área da Educação Física Adaptada
do Núcleo Interdisciplinar e Estudos e Pesquisas em Atividade
Física e Saúde (NIAFS) da Faculdade de Educação Física e
Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia (FAEFI/UFU) é
desenvolvido desde 1982. Com ações pautadas nos princípios
científicos da produção e disseminação do conhecimento, tem por
objetivos desenvolver atividades físicas, esportivas, recreativas,
lazer e exercícios físicos, contribuindo no processo de reabilitação,
interação social e melhoria da qualidade de vida de pessoas com
deficiência e colaborar na formação inicial dos professores de
Educação Física. Participam cerca de 180 pessoas com diferentes
tipos de deficiência e idade entre seis meses e 75 anos, um
docente e um técnico administrativo da UFU, um professor de
Educação Física da Prefeitura Municipal de Uberlândia e
aproximadamente cinquenta acadêmicos do curso de Educação
Física. Os acadêmicos sob orientação do professor da disciplina
Prática Pedagógica em Educação Física Adaptada (PIPE 5) e como
parte dessa disciplina executam atividades por eles planejadas a
partir de uma avaliação semestral dos aspectos motores,
cognitivos e sócioafetivos dos alunos. Desde sua implementação,
há 30 anos, o programa vem propiciando às pessoas com
deficiência, oportunidades de acesso à prática da atividade física,
contribuindo com sua reabilitação e qualidade de vida e tem
colaborado para a conscientização sobre a necessidade do
respeito à diversidade humana. O PAPD torna possível, ainda,
materializar a tríade extensão, ensino e pesquisa, sendo muito
relevante para o desenvolvimento do espírito crítico na iniciação
científica e incremento da produção do conhecimento e formação
inicial de professores para as áreas de Educação Física Adaptada
e Educação Especial.
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Extension, Education and
Physical Disability at UFU

Research

Activities

with

Solange Rodovalho Lima
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The Physical Activity Program for Persons with Disabilities (PAPD)
extension project in the area of Adapted Physical Education and
Interdisciplinary Studies and Research Coore in Physical Activity
and Health (NIAFS) College of Physical Education and
Physiotherapy, Federal University of Uberlândia (FAEFI / UFU) is
developed since 1982. With actions based on scientific principles
of production and dissemination of knowledge, aims to develop
physical activities, sports, recreational, leisure and exercise,
contributing to the rehabilitation process, social interaction and
improving the quality of life of people with disabilities and
collaborate in initial training of physical education teachers.
Attended by about 180 people with different types of disabilities
and aged between six months and 75 years, a teacher and a
technical administrative from UFU, a physical education teacher
Municipality of Uberlândia and approximately fifty students of
Physical Education. Scholars under Professor discipline
Pedagogical Practice in Adapted Physical Education (PIPE 5) and
as part of this discipline perform activities planned for them from
a six-monthly review of aspects of motor, cognitive and social
affective students. Since its inception 30 years ago, the program
has been providing people with disabilities access opportunities
for physical activity, contributing to their rehabilitation and quality
of life and has worked to raise awareness about the need for
respect for human diversity. The PAPD makes also possible to
materialize the triad extension, teaching and research, and is very
relevant to the development of critical thinking in undergraduate
research and increasing the production of knowledge and initial
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teacher education in the areas of Adapted Physical Education and
Special Education.

3) Inclusão na
possibilidades

Educação

Infantil:

limites

e

Sônia Bertoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Candelori Vidal
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Esta é uma pesquisa do Programa Especial de Apoio Aos
Servidores Contratados da Universidade Federal de Uberlândia. O
objetivo é analisar a proposta de atendimento para alunos com
necessidades especiais do ensino infantil da Escola de Educação
Básica da Universidade Federal de Uberlândia (ESEBA). Mais
especificamente busca identificar o impacto do programa de
monitoria da ESEBA/UFU na educação infantil; verificar as
representações dos docentes, coordenadora e monitoras sobre o
programa de monitoria na área Educação Infantil da ESEBA/UFU;
descrever e analisar o funcionamento e a estrutura do programa;
verificar se esse acompanhamento em sala regular promoveu
melhoras na aprendizagem e desenvolvimento escolar do aluno;
analisar quais são os limites e as possibilidades deste trabalho
como ações para a educação inclusiva. Esta é uma pesquisa de
campo e exploratória. Utilizamos como instrumento de coleta de
dados um questionário direcionado às professoras do ensino
regular dos alunos com necessidades especiais, à coordenadora
do projeto e aos monitores. A pesquisa ainda está em
andamento, mas já é possível relatar alguns resultados como
mudanças significativas em relação ao comportamento dos
alunos, uma parceria relevante das professoras com as monitoras
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que resultaram em construções de atividades e de conhecimento;
impacto positivo do projeto na escola, assim como a restrição de
horários para realização das atividades, pouco conhecimento do
programa de monitoria pelos professores, falta de divulgação do
programa, apesar de avaliarem-no de forma positiva. Finalizando,
ressaltamos a importância da avaliação para verificar o
andamento do projeto, as necessidades ou não de
replanejamento das ações e os limites e as possibilidades da
aplicação deste projeto na educação infantil inclusiva.

Inclusion in
possibilities

Early

Childhood

Education:

limits

and

Sônia Bertoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Candelori Vidal
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This is a survey of the Special Support Programme Servers Hired
At the Federal University of Uberlândia. The goal is to analyze the
proposed assistance for students with special needs in early
childhood education at the School of Basic Education, Federal
University of Uberlândia (ESEBA). More specifically seeks to
identify the impact of the monitoring program of ESEBA/UFU in
early childhood education; verify the representations of teachers
and coordinator monitors on the monitoring program in the area
of Early Childhood Education ESEBA/UFU; describe and analyze
the functioning and structure of the program, whether such
monitoring in regular classroom improved their learning and
development of pupils in schools; analyze what are the limits and
possibilities of this work as actions for inclusive education. This is
a field research and exploration. Used as instrument for data
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collection a questionnaire directed at teachers of students with
special needs, the project coordinator and monitors. The research
is still ongoing, but we can already report some results as
significant changes in relation to student behavior, a partnership
of teachers with relevant monitors that resulted in construction
activity and knowledge; positive impact of the project at school,
so as the time restriction for carrying out activities, little
knowledge of program monitoring by teachers, lack of disclosure
of the program, despite evaluate it positively. Finally, we
emphasize the importance of evaluation to check the progress of
the project, not the needs or replanning actions and the limits and
possibilities of the implementation of this project in inclusive early
childhood education.

Inclusión en la Educación de la Primera Infancia: límites y
posibilidades
Sônia Bertoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Candelori Vidal
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Esta es una encuesta de los servidores de los programas
especiales de apoyo contratado en la Universidad Federal de
Uberlândia. El objetivo de este trabajo es analizar la propuesta de
asistencia para estudiantes con necesidades especiales en la
educación de la primera infancia en la Escuela de Educación
Básica de la Universidad Federal de Uberlândia (ESEBA),
específicamente busca identificar el impacto del programa de
monitoreo de ESEBA/UFU en la educación de la primera infancia;
verificar las representaciones de los profesores y monitores
coordinador del programa de monitoreo en el área de Educación
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Infantil, describir y analizar el funcionamiento y la estructura del
programa, si dicho seguimiento en aula regular mejora su
aprendizaje y desarrollo de los alumnos en las escuelas; analizar
cuáles son los límites y las posibilidades de este trabajo como
acciones para la educación inclusiva. Se trata de una investigación
de campo y exploración. Se utiliza como instrumento de
recolección de datos un cuestionario dirigido a los profesores de
los alumnos con necesidades especiales, el coordinador del
proyecto y los monitores. La investigación todavía está en curso,
pero ya podemos reportar algunos resultados como cambios
significativos en relación con el comportamiento del estudiante,
una asociación de maestros con los monitores correspondientes
que dieron lugar a la actividad de construcción y el conocimiento,
el impacto positivo del proyecto en la escuela y como la
restricción de tiempo para llevar a cabo las actividades para
adquirir conocimientos con poco seguimiento de los programas
por los docentes, la falta de divulgación del programa, a pesar de
valorar positivamente. Por último, se destaca la importancia de la
evaluación para comprobar el progreso del proyecto, no las
necesidades o acciones de re-planificación y los límites y
posibilidades de la implementación de este proyecto en la
educación inclusiva en la primera infancia.

4) Formação de professores e inclusão: políticas
públicas no Brasil entre 1988 e 2010
Lana Ferreira de Lima
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)

Este estudo analisou as concepções de inclusão social e
educacional presentes nas políticas públicas nacionais para a
formação inicial dos professores, implementadas a partir de 1988
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até o ano de 2010, com recorte nas direcionadas para a pessoa
com deficiência. A pesquisa foi desenvolvida com base na
combinação de duas ordens de estudos: a qualitativa e a
quantitativa. Os dados obtidos mostram que a concepção de
«inclusão social» expressa um processo no qual os diferentes
segmentos sociais marginalizados, participando e intervindo nas
decisões tomadas pelo Estado, buscam em conjunto construir
uma sociedade mais democrática, aspecto que permite considerar
que os processos de inclusão não implicam na inserção passiva
dos seres humanos numa realidade que já se encontra pronta e
acabada, mas, sim, em movimentos e ações desenvolvidos por
todas as pessoas na busca da transformação do contexto social
em que se inserem. Já a concepção de «inclusão educacional»
subjaz a compreensão da educação como um ―passaporte para a
vida‖ que garante a possibilidade das pessoas participarem da
construção do desenvolvimento social; como uma estratégia para
reduzir tanto as desigualdades sociais quanto as educacionais.
Apesar dos elementos que de certo modo dificultam efetivar a
inclusão na sociedade, e, em específico na escola, ao se pensar se
há ou não a possibilidade da instituição escolar ser inclusiva numa
sociedade extremamente concentradora de riquezas que, por
conseqüência, produz o desemprego, a miséria e a exclusão, é
possível afirmar que não se pode esperar que a escola consiga
sozinha, alcançar esse objetivo.
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Teacher education and inclusion: public policies in Brazil
between 1988 and 2010
Lana Ferreira de Lima
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)

This study examined the concepts of social inclusion and
educational presents in national public policies for initial teacher
training, implemented from 1988 to 2010, with the cut directed to
the disabled person. The survey was developed based on the
combination of two types of studies: a qualitative and
quantitative. The data obtained show that the concept of ‖social
inclusion‖ expresses a process in which different social groups
marginalized, participating and intervening in decisions made by
the State, seek together to build a more democratic society, an
aspect which suggests that the processes of inclusion not imply
the inclusion of passive human beings in a reality that is already
finished and ready, but, yes, in movements and actions developed
by all people in search of the transformation of the social context
in which they operate. Since the conception of ''inclusive
education'' underlies the understanding of education as a
―passport to life‖ that ensures that people participate in the
construction of social development; as a strategy to reduce social
inequalities both as educational ones. Despite the elements that
somehow hinder effective inclusion in society, and in particular at
school, when considering whether or not the possibility of the
school being an inclusive society extremely concentrating wealth
that consequently produces unemployment, poverty and
exclusion, it is clear that one cannot expect that the school alone
can achieve this goal.
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La formación del profesorado y la inclusión: políticas
públicas en Brasil entre 1988 y 2010
Lana Ferreira de Lima
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)

Este estudio examinó los conceptos de inclusión social y regalos
educativos en las políticas públicas nacionales para la formación
inicial del profesorado, implementado desde 1988 hasta 2010,
dirigidos a las personas con discapacidad. La encuesta fue
desarrollada sobre la base de la combinación de dos tipos de
estudios: una cualitativa y cuantitativa. Los datos obtenidos
muestran que el concepto de "inclusión social" expresa un
proceso en el que diferentes grupos sociales marginados
participan e intervienen en las decisiones tomadas por el Estado,
buscando construir una sociedad más democrática, aspecto que
sugiere que los procesos de inclusión no implican la inclusión de
seres humanos pasivos en una realidad que ―ya está terminado y
listo‖ en los movimientos y las acciones desarrolladas por todas
las personas en busca de la transformación del contexto social en
el que operan. Desde la concepción que subyace a la "educación
inclusiva", la comprensión de la educación como un "pasaporte
para la vida", que asegura la posibilidad de personas participan en
la construcción del desarrollo social como una estrategia para
reducir las desigualdades sociales en la educación. A pesar de los
elementos que de alguna manera impiden la inclusión efectiva en
la sociedad y en particular en la escuela al considerar o no la
posibilidad de que la escuela sea una sociedad inclusiva
extremadamente concentrada la riqueza que en consecuencia
produce el desempleo, la pobreza y la exclusión, es evidente que
no se puede esperar que la escuela por sí sola puede lograr este
objetivo.
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5) Elaboração de blog, Podcast e associação com
redes sociais para divulgação dos constituintes
imunológicos presentes no leite materno.
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mirna Tonus
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Uma vez formadores de futuros profissionais, educadores devem
orientar os acadêmicos em relação a autonomia na gestão de seu
conhecimento e habilidades. A linguagem científica muitas vezes é
complexa e cria dificuldades na interpretação de textos científicos.
Assim, futuros profissionais devem ser encorajados quanto ao
desenvolvimento de habilidades na interpretação de textos
científicos e notarem a importância de constantemente se
atualizarem. A associação entre telefonia móvel digital e internet
prediz mudanças nas relações educacionais. Com o objetivo de
promover entre estudantes das áreas das biomédicas a
divulgação do papel dos componentes imunes presentes no leite
materno humano e encorajá-los a acessar artigos, publicados
nessa área, desenvolvemos blog e episódios em podcast.
Resumos de artigos científicos publicados recentemente foram
traduzidos e adaptados para tornar o texto de fácil interpretação.
Foram realizadas análises na qualidade de voz do locutor,
vinhetas, logotipos, links para os artigos originais, arquivos em
pdf, notificação de novas postagens via RSS e fanpage em uma
rede social. Os podcasts foram hospedados no SoundCloud, blog
(http://imunocastufu.blogspot.com.br) e Moodle, possibilitando
diferentes formas de acesso. Detalhes técnicos na edição dos
áudios, textos e desenvolvimento do blog foram importantes para
facilitar o acesso e interpretação do conteúdo. Com a criação do
ImunoCast pretenderam-se promover a democratização do
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conhecimento e divulgar a importância do leite materno humano
e o sistema imune.

Development of blog, podcast and association with social
networks for dissemination of immunological constituents
present in human breast milk.
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mirna Tonus
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Once formers of professionals, educators should guide students
towards autonomy in managing their knowledge and abilities.
Scientific texts is often complex and creates difficulties in the
interpretation. Students need to be encouraged to develop
abilities in interpretation of scientific texts and notice the
importance of being constantly updating itself. The association
between digital mobile telephony and Internet predicts major
changes in educational relations. Aiming to promote the role of
immune system components present in human breast milk, for
academics of the biomedical area and encourage them to access
articles published in this area, were created a blog and podcast
episodes. Abstracts of scientific papers published recently, have
been translated and adapted to make the text easy to interpret.
Analysis of voice quality, design of vignettes, graphic logos, links
to original articles, pdf files, and notification of new posts via RSS
were provided. The podcasts are hosted on the SoundCloud,
ImunoCast blog (http://imunocastufu.blogspot.com.br) and on
Moodle, allowing listeners and readers to choose the form of
access. A fanpage on social network was created to divulgate the
Imunocast. Technical details in the preparation of audio, text and
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blog built to facilitate the understanding of content by
listeners/readers were important to making them accessible and
understandable. It sought to create a service to promote the
democratization of knowledge and disclosure of the importance of
human milk and the immune system.

Desarrollo de blog, podcast y redes sociales para difundir
los componentes inmunológicos presentes en leche
materna
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mirna Tonus
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Los educadores son los formadores de los futuros profesionales,
por lo tanto deben guiar a los estudiantes en cuanto a su
autonomía en la gestión de sus conocimientos y habilidades. El
lenguaje científico es complejo y crea a menudo dificultades en la
interpretación de textos científicos. Por lo tanto, los futuros
profesionales deben ser alentados para el desarrollo de
habilidades en la interpretación de textos científicos y notar la
importancia de actualizarse constantemente. La asociación entre
Internet y la telefonía móvil predice cambios en las relaciones
educativas. Con el objetivo de promover, entre los estudiantes de
las ciencias biomédicas, la divulgación de componentes inmunes
presentes en la leche materna humana y motivarlos a acceder a
artículos publicados en esta área, se desarrolló blog y podcast
sobre el tema. Resúmenes de artículos científicos publicados
recientemente han traducido y adaptado para hacer el texto fácil
de interpretar. Se realizaron análisis de la calidad de la voz del
locutor, calcomanías, logotipos, enlaces a los artículos originales,
archivos de texto en formato pdf, la notificación de nuevas
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publicaciones a través de RSS y la página de fans en de una red
social. Los podcasts están alojados en SoundCloud, blog
(http://imunocastufu.blogspot.com.br) y Moodle que permite
distintas formas de acceso. Las características técnicas de edición
desarrollo de audio, texto y el blog son importantes para facilitar
el acceso y la interpretación de los contenidos. Las características
técnicas de edición desarrollo de audio, texto y el blog son
importantes para facilitar el acceso y la interpretación de los
contenidos. Con la creación de ImunoCast promovió la
democratización del conocimiento y la divulgación de la
importancia de la leche materna y el sistema inmunológico.

6) Interação Virtual e o Estágio Supervisionado: O
Curso de Biologia da UFT
Maria José De Pinho
(Universidade Federal do Tocantins/Brasil)
Vânia Maria De Araújo Passos
(Universidade Federal do Tocantins/Brasil)

A interação virtual entre professores e alunos, no curso a
distância, possibilita pensar e repensar as ações pedagógicas
observadas e vivenciadas durante o estágio, de modo a propor
uma ação renovadora e mais adequada à prática educativa. O
Estágio Curricular da Licenciatura em Biologia integra a formação
do futuro professor, inserindo-o nos diferentes contextos de sua
prática profissional, de modo a articular a relação teoria e prática,
desencadeando, assim, momentos de reflexão amparados nos
conhecimentos adquiridos pelos alunos ao longo do curso. O
objetivo deste trabalho é verificar se o modelo de interação
virtual,via plataforma Moodle, tem contribuído para a
compreensão dos alunos, acerca da teoria e da prática e,
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principalmente, para a reflexão sobre o fazer pedagógico. A
metodologia foi caracterizada por uma abordagem qualitativa,
com a aplicação de questionários. Os colaboradores da pesquisa
foram: professores do estágio supervisionado e alunos estagiários
do curso de Biologia. De acordo com os dados, a implantação do
ambiente virtual de aprendizagem é uma ferramenta útil, que
viabiliza uma estrutura para a formação e propicia ao aluno a
troca de experiência, interatividade entre os pares e assimilação
de conteúdos das mais diversas áreas condizentes com suas reais
necessidades e em cumprimento com a proposta pedagógica.
Entretanto, foi evidente, durante a investigação, a necessidade
dos alunos estabelecerem contato presencial com os professores.
A ausência de ver e ser visto pelo outro era um desafio para a
modalidade a distância do curso de Biologia que, mesmo mediado
pela plataforma Moodle, oferece a unilateralidade no ver e ouvir.
Faz-se de extrema importância pensar estratégias que
possibilitem a efetivação do encontro e a promoção da
bilateralidade do ver, ouvir e falar na relação aluno e professor.

La Interacción Virtual y el Pasantía Curricular: El Curso de
Biología de la UFT
Maria José De Pinho
(Universidade Federal do Tocantins/Brasil)
Vânia Maria De Araújo Passos
(Universidade Federal do Tocantins/Brasil)

La interacción virtual entre profesores y alumnos en clase a
distancia hace posible pensar y repensar las acciones pedagógicas
que son vistas y vividas durante lo pasantía, de modo a proponer
una practica educativa. El Pasantía Curricular de la Licenciatura en
Biología integra la formación del futuro profesor, lo inserido en los

II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

150

diferentes contextos de su practica profesional, de modo a
articular la relación teoría y practica, desencadenando, así,
momentos de reflexión apoyados en los conocimientos adquiridos
por los alumnos al correr del curso. El objetivo de este trabajo es
ver sí el padrón de interacción virtual, vía plataforma Moodle,
contribuye para la comprensión de los alumnos, en la teoría y en
la practica y, primeramente, para la reflexión acerca del hacer
pedagógico. La metodología ha sido caracterizada por un
abordaje cualitativo, con la aplicación de questiones y la
realización de entrevistas. Los colaboradores de la pesquisa han
sido: profesores del pasantía supervisionado y alumnos pasantes
del curso de Biología. En conformidad a los dados cogidos, la
implantación del ambiente virtual de aprendizaje es una
herramienta útil que viabiliza una estructura para la formación, y
propicia al alumno el cambio de experiencia, interactividad entre
los pares y asimilación de contenidos de las más diversas áreas
condizentes com sus reales necesidades y en cumprimiento a la
propuesta pedagógica. Ha sido evidente durante la investigación,
la necesidad de los alumnos establecieren contacto presencial con
los profesores. La ausencia de ver y ser visto por otra persona era
un desafío a la modalidad a distancia del Curso de Biología que,
mismo mediado por la plataforma Moodle, ofre la unilateralidad
en lo ver y oír. Por lo tanto, es una necesidad.
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GT1D - Questões de planejamento e avaliação em cursos
EAD.
Diva Souza Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Fabiana Fiorezi de Marco Matos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O GT tem por tema ―Planejamento e Avaliação em cursos na
modalidade de educação à distância‖ e pretende dialogar com a
temática central do Fórum: ―Planejamento e Avaliação no
contexto Glocal‖.
Articular a discussão sobre Avaliação aliada ao tema Planejamento
é fundamental em todo processo educativo e, em especial, na
EaD. Isso se deve ao fato de que ele assume a ‗linha mestra‘ de
todo o processo de ensino e aprendizagem nessa modalidade. A
maioria das orientações, material trabalhado, atividades
desenvolvidas, interação e interatividade passam por um bom
planejamento, onde etapas são descritas e argumentadas
incluindo a Avaliação. Tem-se por premissa que o ato de avaliar é
parte do ato de planejar, entretanto nem na modalidade
presencial e nem à distância isso tem sido priorizado. Perpetua-se
a dissociação entre um e outro fragmentando ainda mais o
processo educativo. Luckesi (2011) afirma que a avaliação da
aprendizagem é um ―ato de investigar a qualidade dos resultados
obtidos ou em construção e, se necessário, intervir para
redimensionar a ação pedagógica, tendo em vista melhores
resultados‖. Nesse contexto, da prática docente no ensino
superior, e em destaque, na EaD, pretende-se discutir os
conceitos de Planejamento e Avaliação da aprendizagem, suas
limitações históricas, psicológicas e sociais, bem como nossas
dificuldades para praticar essa díade no processo de ensino
aprendizagem. Moran (2011) relata que, em contato com alguns
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professores, chamados para escrever textos e trabalharem na
EaD percebem que não basta serem especialistas em sua área;
precisam aprender a escrever de forma coloquial para os alunos
que terão acesso às suas aulas dessa maneira, a comunicarem-se
afetivamente com eles, a preparar atividades detalhadamente. Ele
destaca que quando esses professores são convidados a
acompanhar algum módulo do curso ou a supervisionar as
atividades de professores-assistentes ou tutores, constatam que a
organização de atividades a distância exige planejamento,
dedicação, comunicação e avaliação bem executados. Almeja-se
que a discussão deste GT possibilite a reflexão e novas formas de
intervenção e melhoria do processo educativo de cursos a
distância.

GT1D - Planning and evaluation in distance education
courses.
Diva Souza Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Fabiana Fiorezi de Marco Matos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The Thematic panel concerns the topic "Planning and Evaluation
in distance education courses" and intends to dialogue with the
central subject area of the Forum: "Planning and Evaluation in the
Glocal context". Articulating discussion about Evaluation tied up
with Planning is fundamental in all educational process and in
particular in Distant Education. This is due to the fact that it takes
the 'main line' in the whole process of teaching and learning in
this modality. Most of the guidelines, used material, developed
activities, interaction and interactivity go through good planning,
in which steps are described and discussed including the
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Evaluation. It is argued that the act of evaluating is part of the act
of planning, though neither in presence or distance courses this
has been prioritized. There is dissociation between them, which
desintegrates the educational process even more. Luckesi (2011)
states that the evaluation of learning is an "act of investigating
the quality of final results or results in progress, and, if necessary,
intervene to resize the pedagogical action in order to achieve
better results." In the context of teaching practice in higher
education, and especially in distance education, we intend to
discuss the concepts of Planning and Evaluation of learning, their
historical, psychological and social limitations, as well our
difficulties to practice this dyad in the teaching and learning
process. Moran (2011) reports that when in contact with some
teachers assigned to write texts and work in distance education,
he realizes it is not enough to be experts in their field; they must
learn to write in colloquial form for students who will have access
to their classes, and communicate effectively with them,
preparing activities in detail. He highlights that when these
professors are invited to attend a course module or supervise the
activities of assistant professors or tutors, they certify that the
organization of distance learning activities requires well executed
planning, dedication, communication and evaluation. We hope
that the discussion of this thematic panel enables reflection and
new forms of intervention and improvement of the educational
process of distance courses.
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GT1D - Problemas de planificación y evaluación en los
cursos de educación a distancia
Diva Souza Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Fabiana Fiorezi de Marco Matos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

El GT tiene por "Planificación y Evaluación de cursos en modo de
educación a distancia" su tema y desea dialogar con el tema
central del Foro: "Planificación y Evaluación en el contexto glocal".
La discusión conjunta sobre el tema de La Evaluación y la
Planificación es crucial en cualquier proceso educativo y en
particular, en los processos de educación a distancia. Esto es
debido por el valor que toma la "línea principal" de todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje en esta modalidad. La mayor
parte de las directrices, material trabajado, las actividades, la
interacción y la interactividad requieren una buena planificación,
donde los pasos se describen y se argumentan, incluyendo la
evaluación. La premisa es que el acto de la evaluación es parte
del acto de la planificación, aunque ni en los procesos en
presencia ni en los a distancia se ha dado prioridad al tema.
Perpetúa la separación entre ellos, fragmentando aún más el
proceso educativo.
Luckesi (2011) estipula que la evaluación del aprendizaje es un
"acto de investigar la calidad de los resultados o la construcción,
y, en caso necesario, intervenir para redimensionar la acción
pedagógica con el fin de obtener mejores resultados." En este
contexto, la práctica docente en la educación superior, y
especialmente en la educación a distancia, tenemos la intención
de discutir los conceptos de planificación y evaluación del
aprendizaje, sus limitaciones, histórico, psicológico y social, así
como nuestras dificultades para practicar esta practica en los
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procesos de enseñanza y aprendizaje. Moran (2011) informa que,
en contacto con algunos maestros, invitados para la escritura de
textos y de trabajo en la educación a distancia, ellos perciben que
son expertos en su campo pero que eso no es suficiente para la
educación a distancia, pués tienen que aprender a escribir em
manera coloquial para los estudiantes, comunicandose
afectivamente con ellos y preparando las actividades en detalle. Él
señala que cuando estos profesores son invitados a asistir a un
curso o módulo y supervisar las actividades de los profesores
auxiliares o tutores, ellos percien que la organización de
actividades a distancia requiere planificación, dedicación,
comunicación y evaluación bien ejecutados. Se espera que la
discusión de este GT haga posible la reflexión y nuevas formas de
intervención y mejora del proceso educativo de los cursos de
enseñanza a distancia.

1) EAD e o papel do tutor no processo de mediação
Aurinete Barbosa Tiago
(Universidade Estadual de Montes Claros/Brasil)
Danielle Ferreira de Souza
(Universidade Estadual de Montes Claros/Brasil)

Barreiras geográficas, falta de tempo disponível para dedicar aos
estudos e, muitas vezes, dificuldades financeiras são fatores que
levam pessoas a optarem por dar continuidade a seus estudos em
cursos a distancia. A disseminação de cursos on-line tem
destacado a assunção de um papel distinto historicamente
concebido. Neste contexto, o professor, na teoria, recebe
assistência de um tutor para garantir a mediação entre o
estudante e o conhecimento. Todavia, há problemas que
dificultam o processo de ensino-aprendizagem já que esses
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papeis não são bem definidos. Em vez disso, os papeis se
confundem nem o professor nem o tutor sabem ao certo a função
que desempenham, causando, entre outros, problemas de
comunicação. Além disso, eles não receberam formação
acadêmica para lidar com esse tipo de educação, o que os leva a
aplicarem na EAD atividades e estratégias de aprendizagem até
então usadas na sala de aula do ensino presencial. Logo, há uma
necessidade premente de estabelecer as funções bem definidas
sobre o papel do professor e tutor na EAD. Assim, este trabalho
visa, a partir da experiência das pesquisadoras, relatar e analisar
as dificuldades enfrentadas na mediação de conhecimento com
alunos da UAB/Unimontes. Para isso, partimos das seguintes
questões: Qual é o papel do tutor na EAD? O que o professor
ensina? Qual a importância do tutor na EAD? Por fim,
fundamentamos nos conceitos postulados por autores como:
BELLONI (2003), KENSKI (2003), GUTIERREZ & PIETRO (1994),
ALVES & NOVA (2003).

EAD and the role of tutor in mediation process
Aurinete Barbosa Tiago
(Universidade Estadual de Montes Claros/Brasil)
Danielle Ferreira de Souza
(Universidade Estadual de Montes Claros/Brasil)

Geographical barriers, no available time for dedication to study in
face, often financial difficulties are factors that drive people to
pursue their education through courses in distance education
environments. The spread of online courses has highlighted the
assumption of a distinct role that historically conceived. In this
context, the teacher, in theory, receive the assistance of the tutor
to guarantee the mediation between the student and knowledge.
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Then, there are problems that hinder the teaching-learning
process, since the roles were not well defined. Rather, the roles
are confused, neither the teacher nor the tutor knows with
certainty that exercise functions, which causes, including
problems that undermine communication. Furthermore, they did
not receive academic training to deal with this type of education,
which leads them to be applied in distance learning activities and
strategies used in conventional classroom teaching. Therefore,
there is a pressing need to establish well-defined responsibilities
of the role of teacher and tutor in distance education. In this
sense, this work aims, from the researchers experience as both
teacher and tutor at the State University of Montes Claros-MG, to
report and analyze the difficulties faced in the mediation of
knowledge with students in the Open University of
Brazil/Unimontes. Therefore, our starting point is constituted
mainly of the following questions: What is the role of the tutor in
Distance Learning? What the tutor teaches? How important is the
tutor in an online course within the Distance Learning? Finally, we
based on concepts postulated by authors, such as: BELLONI
(2003), KENSKI (2003), GUTIERREZ & PIETRO (1994), ALVES &
NOVA (2003).
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2) Acesso e exclusão dos alunos nos cursos de pósgraduação lato sensu na modalidade EaD: pontos e
contrapontos
Maria Amélia de Castro Cotta
(Universidade Paulista Julio Mesquita Filho/Brasil)
Diva Souza Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Refletir sobre os cursos de pós-graduação lato sensu na
modalidade EaD a partir de uma experiência como formuladoras
do material didático e de acompanhamento aos alunos é a
proposta de nosso artigo. O desafio que encontramos hoje está
em criar condições para que esta modalidade de educação
ultrapasse a transformação da informação. Neste sentido, a
interação entre alunos e alunos, professores e alunos ainda é um
desafio. Alguns fatores devem ser lembrados e incorporados
como desafios para os docentes, coordenadores de cursos e
gestores na modalidade a distância. Entre eles, está o contexto
social que o aluno se encontra. Dentre os relatos dos alunos
sobre a experiência vivida na oferta de um curso de
especialização a distância, destaca-se a falta de conhecimento e
domínio das tecnologias. Isto também pode significar que as
dificuldades tecnológicas dos alunos estão associadas aos
processos formativos escolares e com a educação como um todo.
Um curso na modalidade a distância traz, como possibilidade ao
sujeito, o fato de poder em sua singularidade e em seu espaço e
tempo particular de vida, ter acesso ao conhecimento, à
informação, à educação. No entanto, ao nos relacionar com as
inovações tecnológicas, é necessário ainda pensar sobre a relação
desta com as inovações pedagógicas. Isto implica em dizer, que
ainda é necessário pensar em termos institucionais, sobre o que
significa esta modalidade de ensino e suas implicações,
principalmente nas concepções dobre ensino, aprendizagem,
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estudo e gerenciamento de processos educativos. A compreensão
da educação a distância está inserida numa categoria maior, ou
seja, é educação. Do contrário, permanecerá o desconforto de
professores, alunos e gestores de se trabalhar com a modalidade
e qualifica-la. Palavras chave: Ensino Superior. Educação a
Distância. Tecnologias e Educação.

Access and exclusion of students in the post-graduation
courses in distance education mode: points and
counterpoints
Maria Amélia de Castro Cotta
(Universidade Paulista Julio Mesquita Filho/Brasil)
Diva Souza Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Reflect about the courses of post-graduation courses in distance
education mode from an experience as formulators of educational
materials and monitoring students is the proposal of our article.
The challenge we face today is to create conditions for this type
of education exceeds the processing of information. In this sense,
the interaction between students and students, teachers and
students is still a challenge. Some factors should be remembered
and incorporated as challenges for teachers, course coordinators
and managers in the distance. Among them is the social context
that the student is. Among reports of students about their
experiences in offering a specialized course in the distance, there
is the lack of knowledge and mastery of technology. This may
also mean that the technological difficulties of students are
associated with school and training processes with education as a
whole. A course in distance mode brings as possible to the
subject, the fact that power in its uniqueness and its particular
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time and space of life, access to knowledge, information and
education. However, to relate to technological innovations, it is
also necessary to think about the relationship of this with the
pedagogical innovations. This means to say that it is still
necessary to think in institutional terms, what does this type of
education and its implications, particularly in conceptions fold
teaching, learning, research and education process management
.. The understanding of distance education is embedded in a
higher category, ie, is education. Otherwise, stay the discomfort
of teachers, students and administrators to work with the
modality and qualifies it.

3) O sistema de tutoria no curso de Pedagogia a
Distância da Universidade Federal de Uberlândia:
estratégias de planejamento, acompanhamento e
avaliação
Marisa Pinheiro Mourão
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Luciana Charão de Oliveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Cicci Romero
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

As experiências com cursos de Educação a Distância (EAD) têm
demonstrado que o sistema de tutoria é cada vez mais
indispensável para a oferta de cursos na modalidade de educação
a distância. A atuação da tutoria nos moldes estabelecidos pela
Universidade Aberta do Brasil (UAB) encontra-se pautada pelas
funções mediadora e integradora, onde o tutor, acompanhado
pelo professor e pelas diretrizes do material didático, tem o papel
de orientar o aluno e, ao mesmo tempo, colocar a sua disposição
recursos que o possibilitem estudar de forma autônoma. A
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mediação didático-pedagógica de cursos ofertados na modalidade
de EaD tem a função primordial de manter o aluno integrado ao
curso por meio de uma comunicação permanentemente aberta e
de estratégias que promovam a interatividade, o diálogo e
progressão nos estudos. Nesse contexto, o objetivo geral deste
artigo é apresentar e discutir o papel e as funções da equipe de
tutoria que atua no curso de Pedagogia a Distância da
Universidade Federal de Uberlândia, com ênfase na mediação
pedagógica, trazendo como contribuição a Experiência da
Aprendizagem Mediada de Reuven Feuerstein. Paralelamente são
apresentadas as estratégias de trabalho da equipe de tutoria,
cujas funções compreendem o planejamento e o suporte
pedagógico das atividades de tutoria (a distância e presencial),
assim como a interlocução com os professores, o
acompanhamento e a avaliação do aprendizado dos alunos. A
metodologia adotada fundamentou-se na pesquisa qualitativa e
bibliográfica com o intuito de destacar a formação, os saberes e
as práticas dos profissionais que desenvolvem a tutoria.

The tutoring system in the Distance Pedagogy Course of
Federal University of Uberlândia: Planning Strategies,
Monitoring and Evaluation
Marisa Pinheiro Mourão
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Luciana Charão de Oliveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Cicci Romero
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The experiences with Distance Education (DE) courses have
shown that the mentoring system is increasingly essential for the
provision of courses on the distance education modality. The role
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of tutoring in the manner established by the Open University of
Brazil (UAB) is guided by the mediator and integrative functions,
where the tutor, accompanied by the teacher and the guidance of
the teaching material, has the role of guiding the student and at
the same time put resources at their disposal that allow to study
independently. Mediation didactic-pedagogical courses offered on
the modality of distance education is the primary function of
keeping the students integrated into the course by means of a
permanently open communication and strategies that promote
interaction, dialogue and progress in studies. In this context, the
aim of this article is to present and discuss the role and functions
of the mentoring team that acts in the course of Distance
Pedagogy Education, Federal University of Uberlândia, with
emphasis on the pedagogical mediation, as a contribution to
bringing the Mediated Learning Experience by Reuven Feuerstein.
At the same time is shown working strategies of the tutoring
team, whose functions include planning and pedagogical support
of educational activities (distance and presence) of tutoring, as
well as the dialogue with the teachers, monitoring and evaluation
of students learning. The methodology was based on qualitative
and literature research in order to emphasize the formation,
knowledge and practices of professionals who develop tutoring.
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Estrategias de trabajo de tutores y mentores de
Coordinación en curso de Pedagogía de la distancia en la
UFU
Marisa Pinheiro Mourão
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Luciana Charão de Oliveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Cicci Romero
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Algunos experimentos con cursos de Educación a Distancia (DE)
han demostrado que el sistema de tutoría es cada vez más
esencial para ofrecer cursos en modalidad de educación a
distancia. El papel del tutor en la forma establecida por la
Universidad Abierta de Brasil (UAB) se guía por el mediador y las
funciones integradoras en donde el tutor; acompañado por el
profesor y la guía del material de enseñanza tiene la función de
orientar al estudiante y al mismo tiempo, los recursos puestos a
su disposición, lo cual le permitirá estudiar de manera autónoma.
La mediación de los cursos didáctico-pedagógicos que se ofrecen
en modalidad de educación a distancia tiene la función primordial
de mantener al estudiante integrado en el curso a través de una
comunicación abierta permanente con estrategias que promueven
la interactividad, el diálogo y el progreso en los estudios. En este
contexto, el objetivo de este trabajo es presentar, discutir el papel
y las funciones del equipo de mentores que actúa en el marco de
la Educación a Distancia de la Universidad Federal de Uberlândia
con énfasis en la mediación pedagógica como contribución de la
Experiencia de Aprendizaje Mediado. En las estrategias paralelas
se presentan los trabajo en equipo docente, cuyas funciones
incluyen la planificación y orientación pedagógica como
actividades de apoyo (distancia y presencial), así como el diálogo
con los profesores, el seguimiento y la evaluación del aprendizaje
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del estudiante. La metodología adoptada se basó en la
investigación cualitativa y la literatura con el fin de destacar la
formación, los conocimientos y prácticas de los profesionales que
desarrollan tutorías.

4) Formação de professores para atuar na Educação a
Distância: em foco o curso de formação da
Universidade Federal de Uberlândia.
Poliana Cristina de Oliveira Cristo Diniz
(Universidade Presidente Antonio Carlos/Brasil)
Alessandra Martins Mota
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Olíria Mendes Gimenes
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Marisa Pinheiro Mourão
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este artigo tem por objetivo relatar o processo formativo dos
professores para atuar na educação a distância (EaD), partindo da
análise do curso de ‗Formação de Professores Autores para atuar
na EaD‘, oferecido pelo Centro de Educação a Distância (CEaD) da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no ano de 2010 e
2011, para 4 turmas. Tal curso foi pensado com o intuito de
atender à demanda de formação de profissionais qualificados para
desenvolver e ofertar cursos de formação inicial e continuada da
UFU, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. Os dados para
análise foram colhidos por meio da aplicação de um questionário
aplicado no Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle que
buscou avaliar as contribuições do curso para a atuação dos
docentes na EaD. O curso recebeu 195 matrículas e teve
aprovação de 123 alunos. Participaram da avaliação 80
professores lotados nas diversas faculdades e institutos da UFU.
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Os resultados demonstraram que a maior parte dos participantes
(52,12%) possuíam poucas informações sobre a EaD ou não
conheciam esta modalidade de educação. A avaliação final
expressa pelos participantes apontou que 70% consideraram
fundamental a realização do curso de formação para o
desenvolvimento de seus trabalhos em cursos a distância,
93,75% afirmaram que o curso teve importância para a atuação
docente com um todo, despertando a motivação para se envolver
com a EaD na UFU e 100% dos docentes recomendariam este
curso a outros colegas. Acreditamos que as análises promovidas
neste trabalho poderão contribuir para o fortalecimento das
discussões na área, pois contém fontes para reflexões sobre o
processo de ensino e aprendizagem para a elaboração e o
desenvolvimento de cursos na EaD, e expõe a necessidade da
formação continuada de professores para o trabalho nesta
modalidade de educação.

Teacher‟s formation to act in Distance Education: in focus
one formation course at the Federal University of
Uberlândia.
Poliana Cristina de Oliveira Cristo Diniz
(Universidade Presidente Antonio Carlos/Brasil)
Alessandra Martins Mota
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Olíria Mendes Gimenes
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Marisa Pinheiro Mourão
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This article aims to describe the formation process of teachers to
work in Distance Education (DL), based on an analysis of the
course of ‗Teacher Authors Formation to act in Distance
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Education‘ offered by the Distance Education Center (CEAD) in
University Federal de Uberlândia (UFU), during 2010 and 2011,
for 4 classes. This course has been designed in order to meet the
demand for qualified formation professionals to work in the
courses of initial and continuing formation by UFU within the
Open University of Brazil. The data for analysis were collected
through a questionnaire applied in the Virtual Learning
Environment - Moodle that aims to evaluate the contribution of
the course to the performance of teachers in distance education.
The course received 195 registrations and approved of 123
students. 80 teachers participated in the evaluation crowded in
the various colleges and institutes of UFU. Results showed that
most participants (52.12%) had little information about the DL or
did not know this type of education. The final assessment
expressed by the participants showed that 70% considered
essential to perform the formation course to develop their work in
distance learning courses, 93.75% of participants said the course
was important for the teaching performance as a whole, raising
the motivation to engage with the DL in UFU and 100% of
teachers recommend this course to other colleagues. We believe
that the analyzes promoted this work may contribute to the
strengthening of the discussions in the area, because it contains
sources for reflections on teaching and learning, for the
preparation and development of courses in distance education
and exposes the need for continuous formation of teachers to
work with this type of education.
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Formar a los profesores para que trabajen en la Educación
a Distancia: foco en el curso de formación en la
Universidad Federal de Uberlândia.
Poliana Cristina de Oliveira Cristo Diniz
(Universidade Presidente Antonio Carlos/Brasil)
Alessandra Martins Mota
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Olíria Mendes Gimenes
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Marisa Pinheiro Mourão
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

El objetivo del presente artículo es relatar el proceso formativo de
los profesores que van a actuaren la Educación a Distancia (EaD),
partiendo de la análisis del curso de ‗Formación de Profesores
Autores para actuaren la EaD‘, ofrecido a 4 grupos, por el Centro
de Educación a Distancia (CEaD) de la Universidad Federal de
Uberlândia (UFU), durante los años 2010 y 2011. El referido curso
fue pensado con la intención de atender a la demanda de
formación de profesionales cualificados para el desarrollo y oferta
de cursos de formación inicial y continuada de la UFU, en el
ámbito de la Universidad Abierta de Brasil. Los datos para análisis
han sido tomados por intermedio de la aplicación de un
cuestionario aplicado en el Ambiente Virtual de Aprendizaje Moodle, que buscó evaluar las contribuciones del curso para la
actuación de los docentes en la EaD. El curso recibió 195
matrículas y contó con 123 alumnos aprobados. Participaron de la
evaluación 80 profesores que ejercen sus actividades en las
diversas facultades e institutos de la UFU. Los resultados
demostraron que la mayor parte de los participantes (un 52,12%)
poseían pocas informaciones acerca de la EaD o no conocían esta
modalidad de educación. La evaluación final manifestada por los
participantes señaló que el 70% consideró fundamental la
realización del curso de formación para el desarrollo de sus
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trabajos en cursos a distancia, el 93,75% afirmó que el curso tuvo
importancia para la actuación docente, de modo general,
despertando la motivación para involucrarse con la EaD en la UFU
y el 100% de los docentes recomendarían este curso a otros
colegas. Pensamos que los análisis suscitados en este trabajo
podrán contribuir para el fortalecimiento de las discusiones en el
área, puesto que contiene fuentes para reflexiones sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje, para la elaboración y el
desarrollo de cursos en la EaD y porque expone la necesidad de la
formación continuada de profesores para el trabajo en esta
modalidad de educación.

5) Projetos pedagógicos de cursos de Pedagogia na
modalidade
a
distância:
delineamentos
e
perspectivas.
Sarah Mendonça de Araújo
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Iara Vieira Guimarães
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Projetos pedagógicos de cursos de Pedagogia na modalidade a
distância: delineamentos e perspectivas, de Sarah Mendonça de
Araújo (Universidade Federal de Uberlândia/Brasil) de Iara Vieira
Guimarães (Universidade Federal de Uberlândia/Brasil). Os
professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental
geralmente são oriundos dos cursos de Pedagogia que hoje se
apresentam em um número considerável na modalidade a
distância. Reconhecendo a importância deste ensino como base
para a formação dos cidadãos, realizamos um estudo acerca dos
projetos pedagógicos de vinte e três instituições públicas federais
participantes do Programa Universidade Aberta do Brasil das
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regiões centro-oeste, sul e sudeste que ofertam o curso de
Pedagogia na modalidade a distância. Buscamos identificar como
vêm sendo delineados os projetos destes cursos partindo dos
aspectos abordados nos Referenciais Curriculares Nacionais para
o ensino superior a distância. Para que se garanta uma qualidade
aceitável, consideramos que nos Projetos Pedagógicos sejam
previstas especificidades inerentes à modalidade a distância.
Como procedimento metodológico utilizou-se a pesquisa
documental, tendo como base os Projetos Pedagógicos do Curso
de Pedagogia na modalidade a Distância. A escolha pela análise
dos projetos ocorreu por considerarmos que neste documento
sejam expressos os princípios de como se dará, ou pelo menos de
como está sendo pensada a prática pedagógica para os cursos.
Acreditamos que esta análise pode contribuir para profícuas
discussões acerca dos planejamentos e caminhos que vêm sendo
trilhados pelos cursos na modalidade a distância, sobretudo no
campo da formação de professores.

Pedagogical projects of pedagogy courses in distance
mode: designs and prospects.
Sarah Mendonça de Araújo
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Iara Vieira Guimarães
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Projects in Education teaching course in distance: designs and
perspectives, of Sarah Mendonça de Araújo (Universidade Federal
de Uberlândia / Brazil) and Iara Guimaraes Vieira (Universidade
Federal de Uberlândia / Brazil). Teachers who work in the early
years of elementary school are generally of Pedagogy from what
is now present in considerable numbers in the distance.
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Recognizing the importance of education as the basis for the
formation of citizens, conducted a study about the educational
projects of twenty-three federal public institutions participating in
the Open University of Brazil of the Midwest, South and Southeast
that offer the course in Pedagogy the distance mode. We seek to
identify how the projects are being designed these courses
starting from the points raised in the National Curriculum
Benchmarks for higher distance education. In order to ensure an
acceptable quality, we believe that the Pedagogical Projects are
planned specificities inherent in the distance mode. The
methodological procedure used to document research, based on
the Pedagogical Projects of the School of Education in Distance
mode. The choice for the analysis of projects because we believe
occurred in this document are expressed the principles of how to
give, or at least how it is being thought of teaching practice for
the courses. We believe that this analysis can contribute to fruitful
discussions about the plans and paths have been trodden by the
courses in the distance, especially in the field of teacher
education.

6) Narrativa de formação de professores no Ensino
Superior à Distância.
Diva Souza Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O presente artigo é parte de investigação concluída sobre a
formação de professores de Matemática à distância. Através da
narrativa dos sujeitos envolvidos, tem-se por objetivo apontar os
saberes da constituição que foram amalgamados durante o
desenvolvimento do curso. Os alunos-professores, assim
denominados na pesquisa, já exerciam a docência em Matemática
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cotidianamente sem, contudo, terem a formação acadêmica em
nível superior correspondente. A pesquisa se alicerçou a partir dos
estudos na área de saberes Tardif (2002), Tardif, Lessard e
Lahaye (1999); Cochran-Smith e Lytle (1999); sobre a formação
de professores de Matemática e as experiências dessa
constituição docente Fiorentini, Souza Jr e Melo (1998), numa
perspectiva histórico-cultural Freitas (2007); Vázquez (2007); e
metodologicamente amparada pelos estudos sobre narrativas
Clandinin e Connelly, (2000) e Bolívar, (2003). As narrativas
foram construídas pelo pesquisador levando em consideração os
dados coletados através de questionários, entrevistas, diário de
campo e observações. A partir de cada instrumento foi tecida a
narrativa da experiência de formação dos sujeitos e, para esse
artigo, foram trazidos excertos sobre a experiência da formação à
distância, tendo por foco o curso ofertado. Os resultados indicam
que os saberes se amalgamam na relação da constituição docente
e são por ela legitimados ou problematizados no desenvolvimento
do curso. As possibilidades de formação à distância nessa área do
saber indicam que o reconhecimento de metodologias de ensinoaprendizagem a partir de novas tecnologias de informação e
comunicação, e dos ambientes virtuais de aprendizagem se
configuram em campos frutíferos de aprendizagem e de ensino.

Narrative of teacher education in Higher Education
Distance.
Diva Souza Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This article is part of a research done on the training of
mathematics teachers in the distance. Through the narrative of
the individuals involved, it has been designed in order to point out
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the knowledge of the constitution that was amalgamated during
the development of the course. The teacher-students, so-called
on this research, were already working in teaching mathematics
daily without, however, having academic training in higher level
accordingly. The research has based itself on the top of studies in
the area of knowledge Tardif (2002), Tardif, Lessard and Lahaye
(1999), Cochran-Smith and Lytle (1999), about the training of
mathematics teachers and teaching experiences of this
constitution Fiorentini, Souza Jr and Melo (1998), from a
historical-cultural perspective Freitas (2007); Vázquez (2007), and
methodologically supported by studies on narratives Clandinin and
Connelly (2000) and Bolivar (2003). The narratives were
constructed by the researcher, taking into account the data
collected through questionnaires, interviews, observations and a
field diary. From each instrument a narrative of the experience
and training of the subjects was woven and, for this article,
excerpts were brought to the experience of distance learning,
with a focus on the course offered. The results indicate that
knowledge is amalgamated in the constitution regarding teaching
and are legitimized by it or problematized in course development.
The possibilities of distance learning in this area of knowledge
indicate that the recognition of teaching methodologies and
learning from new information technologies and communication,
and virtual learning environments are configured into fruitful fields
of learning and teaching.
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7) Desafios na formação do professor de línguas em
EAD
Simone Tiemi Hashiguti
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)
Maria Aparecida Resende Ottoni
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)

O presente trabalho discute aspectos relativos às dificuldades e
facilidades da aprendizagem a distância e às inter-relações (entre
sujeitos, sujeitos e materiais didáticos e sujeitos e ambiente
virtual de aprendizagem) em um curso de graduação em Letras a
distância. O curso tem duração de quatro anos e é ofertado na
plataforma MOODLE, seguindo o formato dos cursos da
Universidade Aberta do Brasil. As considerações que serão
apresentadas são resultados parciais de uma pesquisa
interdisciplinar, em andamento na Universidade Federal de
Uberlândia. A pesquisa busca compreender as especificidades da
EAD e as características de planejamento e avaliação nos
processos de ensino e aprendizagem nessa modalidade.
Apresenta-se neste recorte a análise das respostas dos alunos a
um questionário constituído de perguntas abertas e fechadas, o
qual é um dos instrumentos de coleta de dados utilizados na
pesquisa. Ele foi aplicado online e os alunos foram convidados a
respondê-lo. O estudo pesquisa filia-se a uma tradição discursiva
de análise (com referência a autores como M. Pêcheux, M.
Foucault e N. Fairclough) em seus diálogos com teorias de
disciplinas como a Linguística Aplicada ao ensino de línguas
estrangeiras (A. Pennycook). Pelo posicionamento teórico aqui
tomado, consideram-se os sujeitos envolvidos nos processos de
EAD como sujeitos histórico-ideológicos, visíveis, na análise, como
posições discursivas. Toma-se o discurso como moldado pela
sociedade ao mesmo tempo em que ele a molda em todos os
níveis, constrói relações sociais e contribui para a construção de
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identidades sociais e dos sistemas de conhecimentos e crenças
(FAIRCLOUGH, 1992). Indica-se a tendência a uma repetição de
sentidos e práticas relacionadas aos processos de aprendizagem
em ambiente presencial.

Challenges in the formation of language teachers in
distance education courses.
Simone Tiemi Hashiguti
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)
Maria Aparecida Resende Ottoni
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)

This paper discusses aspects related to the difficulties and
advantages of long distance learning and virtual interrelationships (between subjects, subjects and materials and
subjects and virtual learning environment) in an undergraduate
long distance course of Modern Languages and Literature. It is a
four year course that board certifies teachers and that follows the
format of the courses provided by the Universidade Aberta do
Brasil (―The Open University of Brazil‖). It is offered via the virtual
platform of interaction called MOODLE. The considerations to be
presented are preliminary results of an interdisciplinary research
underway at the Federal University of Uberlândia. The research
seeks to understand the specific aspects of long distance courses
and features related to planning and assessment in the language
teaching and learning processes that take place in this kind of
course. The analysis focused on part of the data collected via the
application of a questionnaire consisting of open and closed
format questions. The questionnaire is one of the instruments of
data collection used in the research and it was applied online for
those of the students who accepted the invitation to participate.
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The research follows a discursive perspective (with reference to
authors such as M. Pecheux, M. Foucault and N. Fairclough) in
dialogue with theories of disciplines such as Applied Linguistics to
the Teaching of Foreign Languages (A. Pennycook ). The
discursive theoretical perspective considers the subjects involved
in processes of long distance learning as historical and ideological
subjects, who are visible as discursive positions in the analysis.
On its turn, discourse is taken as shaped by society as much as it
frames it in all levels, builds social relationships and contributes to
the construction of social identities and systems of knowledge and
beliefs (Fairclough, 1992). We point out that in long distance
courses there seems to be a tendency for repetition of meanings
and practices that take place in presential learning processes.

Desafíos en la formación de profesores de lenguas por la
educación a distancia.
Simone Tiemi Hashiguti
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)
Maria Aparecida Resende Ottoni
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)

Este artículo discute los aspectos relacionados con las dificultades
y facilidades de aprendizaje a distancia e inter-relaciones (entre
sujetos, entre sujetos, temas y materiales y entre sujetos y
entorno virtual de aprendizaje) en un curso de grado a distancia
de Letras. El curso tiene una duración de cuatro años y ocurre en
la plataforma MOODLE, siguiendo el formato de los cursos de la
Universidad Abierta de Brasil. Las consideraciones que se
presentarán son los resultados preliminares de una investigación
interdisciplinar en desarollo en la Universidad Federal de
Uberlândia. La investigación busca entender los aspectos
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específicos de educación a distancia y las características de la
planificación y la evaluación en la enseñanza y el aprendizaje en
esta modalidad. Se presenta el análisis de parte de las respuestas
de los estudiantes a un cuestionario compuesto por preguntas
abiertas y cerradas, que es uno de los instrumentos de
compilación de datos utilizados en la investigación. El cuestionario
se le administró de manera virtual y los estudiantes y ellos fueran
invitados a la participación. La perspectiva teórica sigue una
tradición discursiva de análisis (con referencia a autores como M.
Pecheux, Foucault M. y N. Fairclough) en sus diálogos con las
teorías de la enseñanza de disciplinas como la Lingüística Aplicada
a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Pennycook A. ). En la
posición teórica tomada aquí, se consideran los sujetos implicados
en los procesos de aprendizaje a distancia como sujetos históricos
e ideológicos, visibles en el análisis como posiciones discursivas.
El discurso es comprendido como formado por la sociedad al
mismo tiempo que se pone a todos los niveles sociales,
estableciendo relaciones sociales y contribuyendo a la
construcción de las identidades sociales y los sistemas de
conocimiento y creencias (Fairclough, 1992). Indicase que hay
una tendencia a la repetición de significados y prácticas
relacionadas con los procesos de aprendizaje presencial en los
procesos de aprendizaje a distancia.
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8) Língua inglesa com foco na escrita na modalidade
a distância: reflexões sobre uma proposta
Valeska Virgínia Soares Souza
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Carla Regina Rachid Otavio Murad
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Várias possibilidades emergem do contexto tecnológico digital,
atualmente, e podem colaborar para a área da Educação. Devido
a esse novo contexto de ambientes on-line, a Educação a
Distância (EaD) tem se tornado cada vez mais popular,
substituindo, em muitas instâncias, a Educação Presencial, ou
mesmo apresentando-se como uma alternativa. Nessa
comunicação, discuto uma experiência de EaD na Universidade
Federal de Uberlândia, vivida no curso de graduação
Letras/Inglês, vinculado ao Plano Nacional de Formação dos
Professores da Educação Básica (PARFOR). Analiso, à luz dos
princípios metodológicos de ambientes para EaD de Dougthy e
Long (2003), o material didático da disciplina Língua Inglesa IV:
Habilidades integradas com ênfase na escrita integrada à prática
educativa (SOUZA; MURAD, 2012), que se constitui base do
planejamento da disciplina. Apresento como outros profissionais
da área de língua inglesa percebem esse material e reflito sobre
as possíveis implicações de se atender ou não aos referidos
princípios metodológicos.
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English language with a focus on writing in distance
learning: reflecting upon a proposal
Valeska Virgínia Soares Souza
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Carla Regina Rachid Otavio Murad
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Many possibilities emerge in the current digital technological
context and they may collaborate to the area of education. Due to
this new context of online environments, Distance Education has
become more and more popular, replacing, in many situations,
Face-to-face Education, or even becoming an alternative. In this
talk, I intend to discuss an experience of Distance Education at
the Federal University of Uberlândia, lived in an undergraduate
course of English language and literature, connected to a
governmental plan entitled n Plano Nacional de Formação dos
Professores da Educação Básica (PARFOR). I analyze through the
lenses of the methodological principles for online environments by
Dougthy and Long (2003), the pedagogical material for the
subject Língua Inglesa IV: Habilidades integradas com ênfase na
escrita integrada à prática educativa (SOUZA; MURAD, 2012),
which constitutes the foundation for the overall course plan of the
referred subject. I present how other professional in the area of
English language perceive this material and I reflect upon the
possible implications of following or not the mentioned
methodological principles.
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9) A dialética da educação à distância na formação de
professores em serviço
Cinval Filho dos Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)
Jane Maria dos Santos Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)

O presente artigo resulta de um trabalho realizado no Grupo de
Pesquisa do CNPq GEPPEPS (Grupo de Estudo e Pesquisa em
Políticas Públicas e Práticas em Educação Especial) e das
vivências nos cursos de aperfeiçoamento oferecidos via EAD pelo
Cepae – UFU – Centro de Pesquisa, Ensino, Extensão e
Atendimento em Educação Especial da Universidade Federal de
Uberlândia. Apresenta, a partir de discussão bibliográfica,
algumas reflexões acerca da Educação a Distância no Brasil,
enquanto modalidade de ensino e de aprendizagem, decorrente
das constantes transformações históricas, sociais e econômicas do
sistema capitalista de produção, que delineia a educação de
acordo com sua lógica em qualquer lugar onde desperta seu
interesse. Aborda a Educação a Distância como modalidade de
Ensino aprendizagem que hoje é uma realidade irreversível que se
fortaleceu juntamente com as novas tecnologias da informação,
sobretudo a partir da década de 1990, mediante a efetivação do
processo de mundialização do capital no Brasil. E como toda
inovação traz, dialeticamente em seu bojo, aspectos
contraditórios que suscitam análise mais pormenorizada.
Apresenta alguns limites e possibilidades da Educação a Distância
no Brasil, sobretudo face às Políticas Educacionais que orientam
essa prática educativa, bem como das ações nesta área e a
inserção das TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação)
neste campo, dentro do atual contexto de uma sociedade
moderna globalizada. Em síntese, é factível que erroneamente
focada na técnica e não finalidade, a EAD se tornou um grande
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ícone da mundialização do capital, e, consequentemente torna-se
imprescindível a recorrente necessidade de se avançar neste
debate de modo crítico e aprofundado, enfatizando a formação de
professores em serviço.

The dialectic of distance education in the formation of
teacher in service
Cinval Filho dos Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)
Jane Maria dos Santos Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)

This article results from work done in a Group of Research
GEPPEPS (Group for Study and Research in Public Policy and
Practice in Special Education) and experiences in training courses
offered via distance education by Cepae - UFU - Center for
Research, Education , Extension Service and Special Education,
Federal University of Uberlandia. Study to show, through a
bibliographical discussion, some reflections on distance education
in Brazil, as a method of teaching and learning arising from everchanging historical, social and economic system of capitalist
production, which outlines the education according to their logic
anywhere arouses your interest. Although attempts to address
distance education as a means of learning that education is now
an irreversible reality that is strengthened with the new
information technologies, especially from the 1990s, through
effective implementation of the process of globalization of capital
in Brazil. And as every innovation brings dialectically in its core,
contradictory aspects that raise more detailed analysis. Still seeks
to present some limits and possibilities of distance education in
Brazil, especially in relation to educational policies that guide the
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educational practice as well as the actions in this area and the
integration of ICT (Information and Communication Technologies)
in this field within the current context of a modern globalized
society. In short, it is feasible that erroneously focused on
technical rather than end, the EAD has become a great icon of
the globalization of capital, and consequently it is essential the
applicant need to move this debate in a critical and thorough,
emphasizing the formation in-service teacher.

La dialéctica de la educación a distancia en la formación
de profesores en servicio
Cinval Filho dos Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)
Jane Maria dos Santos Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)

Este artículo es el resultado del trabajo realizado con el Grupo de
Investigación del CNPq GEPPEPS (Grupo de Estudio e
Investigación en Políticas Públicas y Prácticas de la Educación
Especial) y de las vivencias en los cursos de perfeccionamiento
ofrecidos a través de la Educación a Distancia (EAD) por CEPAE UFU - Centro de Investigación, Educación, Extensión y Educación
Especial de la Universidad Federal de Uberlândia. Se presenta a
partir de la discusión bibliográfica, algunas reflexiones sobre la
Educación a Distancia en Brasil, como modalidad de enseñanza y
aprendizaje, en consecuencia de las constantes transformaciones
históricas, sociales y económicas del sistema capitalista que
concibe la educación conforme su lógica en cualquier lugar que le
interese; aborda también, la Educación a Distancia como
modalidad de enseñanza aprendizaje como una realidad
irreversible que se fortaleció con las nuevas tecnologías de
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información, principalmente desde la década de 1990, mediante
la globalización del capital en Brasil; y como toda innovación
conlleva dialécticamente en su interior, aspectos contradictorios
que provocan un análisis más detallado. Presenta también,
algunos límites y posibilidades de la Educación a Distancia en
Brasil, especialmente enfrente de Políticas Educativas que guían
esta práctica educativa, así como las acciones en este ámbito y la
inserción de las TICs (Tecnologías de la Información y de la
Comunicación) en este campo dentro del contexto actual de una
sociedad moderna y globalizada. En resumen, es posible que
erróneamente centrada en la técnica y no en la finalidad, la EAD
se haya convertido en un icono importante de la globalización del
capital y por lo tanto, es esencial la necesidad de avanzar en este
debate de forma crítica y profunda, enfatizando sobre todo, en la
formación de profesores en servicio.

GT1E - Programas Institucionais no Ensino Superior.
Neusa Elisa Carignato Sposito
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)
Rosana Maria Nascimento de Assunção
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)

A temática deste GT destaca os Programas Institucionais do
Ensino Superior vinculados à formação de professores oriundos da
LDB 9394/96. Historicamente, tem-se quinze anos da data de
publicação da citada legislação educacional, tempo insuficiente
para perceberem-se de maneira efetiva as mudanças
preconizadas por ela. No entanto, é inegável que as mudanças
começaram e, por consequência, os desafios estão sendo
enfrentados e buscam-se metodologias de trabalho que atendam
às demandas desse contexto glocal. Nessa situação, torna-se
necessário conhecer como são planejadas e avaliadas as ações
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desenvolvidas na prática docente universitária. Assim, a proposta
deste GT é selecionar artigos que apresentem quais e como são
enfrentados os desafios existentes e, também, quais são as
metodologias de trabalho relacionadas aos Programas
Institucionais no Ensino Superior e Formação de Professores, por
exemplo: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
– PIDIB, Programa de Educação Tutorial – PET, Programa
Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional –
PROINFO, Programa de Licenciaturas Internacionais – PLI. Ao
lado desses programas, encontram-se os Cursos de Graduação
em Licenciatura que, também, enfrentam desafios e propõem
metodologias inovadoras para a formação de professores. Ainda,
a proposta do GT1e é contribuir para que neste Fórum aconteçam
a circulação de informações e a troca de experiências e as
mesmas resultem em conhecimento e discussão das ações
realizadas ou em realização que norteiem planejamentos e
avaliações possíveis no contexto glocal.

GT1E - Institutional Programs in Higher Education.
Neusa Elisa Carignato Sposito
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)
Rosana Maria Nascimento de Assunção
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)

The theme of this Thematic Group highlights the Institutional
Programs of Higher Education related to the teaching guideline of
the Brazilian law: LDB 9394/96. Historically, it has been fifteen
years from the date of publication of the mentioned educational
legislation, not enough time to evaluate if there have been
effective educational changes as recommended by it. However, it
is undeniable that changes have begun and, consequently,
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challenges have been faced and new methodologies of work have
been demanded in the glocal context. In this situation, it becomes
necessary to know how the university teaching practice has been
planned and evaluated. Thus, the purpose of this GT is to select
articles that present what and how the existing challenges have
been faced and also what methodologies of work are related to
Institutional Programs of Higher Education and Professors
Training, for example: the Institutional Program of Teaching
Initiation Scholarship - PIDIB, the Tutorial Education Program PET, the National Program of Continuing Training in Educational
Technology - PROINFO, the International Major Degree Program PLI. Alongside these programs, we can also find Courses for
Teaching Licensing which also have specific challenges and
propose innovative methodologies for the formation of teachers.
The GT also aims at contributing to the circulation of information
and exchange of experiences in the Forum in a way to promote
the production of knowledge and the discussion of finished
actions or actions in progress that help guide planning and
evaluation processes in a glocal context.

GT1E - Programas
Superior

Institucionales

en

la

Educación

Neusa Elisa Carignato Sposito
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)
Rosana Maria Nascimento de Assunção
(Universidade Federal de Uberlândia/ Brasil)

El tema de este Grupo Temático destaca los Programas
Institucionales de Educación Superior vinculados a la formación
del profesorado derivado de la ley brasileña LDB 9394/96.
Históricamente, hacen quince años a partir de la fecha de
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publicación de la citada legislación educacional, tiempo
insuficiente para percibir de manera eficaz los cambios
preconizados por él. Sin embargo, es innegable que los cambios
han comenzado y, en consecuencia, se enfrentan los desafíos y se
tratan de las metodologías de trabajo que respondan a las
demandas del contexto global. En esta situación, se hace
necesario saber cómo se planifican y se evalúan las acciones
desarrolladas en la práctica docente universitaria. Así, la
propuesta de este GT es seleccionar los artículos que presentan lo
que y cómo los desafíos existentes son enfrentados y, también,
cuales son las metodologías de trabajo relacionadas con los
Programas Institucionales en la Educación Superior y Formación
Docente, por ejemplo: Programa Institucional de Beca de
Iniciación a la Enseñanza - PIDIB, Programa de Educación Tutorial
- PET, Programa Nacional de Educación Continua en Tecnología
Educacional - PROINFO, Programa Internacional de Pregrado PLI. Junto con estos programas, están los Cursos de Formación
de maestros que también enfrentan desafíos y proponen
metodologías innovadoras. La propuesta de GT1E es contribuir
para que en este Foro suceda la circulación de las informacións y
el cambio de experiencias y el mismo resulten en el conocimiento
y la discusión de las acciones adoptadas o en realización que
orientan la planificación y las evaluaciones posibles en el contexto
global.
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1) Desafios da interdisciplinaridade e o trabalho com
projetos na formação de professores: algumas
questões sob a prática docente universitária
Douglas Marin
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O propósito desse texto consiste em apresentar as experiências
realizadas no contexto do trabalho docente do professor
universitário no planejamento, desenvolvimento e avaliação
envolvendo diferentes licenciaturas da área do saber Matemática, Geografia, História e Letras. Tais experiências foram
desenvolvidas no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) que ocorreram no Colégio Estadual Jardim
Paulista, localizado na cidade de Araguaína, no estado do
Tocantins em uma parceria entre a Secretaria de Estado de
Educação e Cultura do Estado do Tocantins e a Universidade
Federal do Tocantins (UFT), financiado pela Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O
trabalho foi baseado em Fazenda (1998) e Hernadez e Ventura
(1998)
tendo
como
suporte
teórico-metodologico
a
interdisciplinaridade e a pedagogia de projetos. Espera-se que
este artigo possa contribuir para a formação inicial e continuada
do professor universitário estimulando e incentivando o uso de
diferentes metodologias em sala de aula.

Interdisciplinary Challenges and the Work of Projects
Educating Professors: some questions about the practice
of university teaching
Douglas Marin
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
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The purpose of this text consists in present the experiences
performed in the context of a university professor concerning
planning, development and evaluation in different subjects of
knowledge: Mathematics, Geography, History and Languages.
Such experiences were developed in the Institutional Program of
Scholarship for University Students (PIBID) which took place at
ColegioEstadualJardimPaulista in Araguaína, Tocantins – Brazil.
This project was a partnership between the State Secretary of
Education and Culture of the Tocantins State and the Federal
University of Tocantins (UFT), which was sponsored by the
Coordination of Personal Perfectioning in Upper Education
(CAPES). This work was based on Fazenda (1998) and Hernandez
and Ventura (1998) having as a theoretical and methodological
support the interdisciplinary and pedagogy of projects. This article
is expected to contribute to the initial and continued education of
university professors, stimulating and incentivizing the use of
different methodologies in the classroom.

Desafíos Y Proyectos De Trabajo Interdisciplinario En La
Formación Docente: algunas cuestiones en la práctica de
la enseñanza universitaria
Douglas Marin
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

El objetivo de este trabajo es presentar la experiencia de la
enseñanza en el contexto de un profesor universitario en la
planificación, desarrollo y evaluación de la participación de los
diferentes grados de conocimiento dentro del área de
Matemáticas, Geografía, Historia y Literatura. Este tipo de
experiencias se desarrollaron en la Iniciación Institucional
―Programa de Becas para la Enseñanza‖ (PIBID) que se produjo
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en el Colegio Estadual ―Jardim Paulista‖, ubicado en la ciudad de
Araguaína en el Estado de Tocantins dentro de una alianza entre
la Secretaría de Estado de Educación y Cultura del Estado de
Tocantins y la Universidad Federal de Tocantins (UFT) y
financiado por la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal
de Nivel superior, (CAPES). El trabajo se basó en Granja (1998) y
Hernández; Ventura (1998) como la interdisciplinariedad entre el
apoyo teórico y metodológico del proyecto. Se espera que este
trabajo pueda contribuir a la formación inicial y permanente del
profesor universitario estimulando y fomentando el uso de
diferentes metodologías en el aula.

2) Cursos de mestrados e doutorados à distância:
razões e dificuldades na sua implantação no país
Paulo Henrique MiottoDonadeli
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)
Rita de Cassia Lopes de Oliveira Mendes
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96,
estabeleceu a necessidade do Poder Público de incentivar e
desenvolver o ensino à distância. Este dispositivo legal foi
regulamentado pelo Decreto 5622/2005. A educação à distância
pode ser oferecida até os mais altos graus do ensino, abrangendo
os cursos de mestrado e doutorado, que devem ser ministrados
por instituições de ensino superior, públicas ou privadas,
credenciadas e de comprovada excelência em pesquisa. Mesmo à
distância, estes cursos estão sujeitos às exigências de autorização
e reconhecimento previstas na lei, vinculando-se à Capes. A LDB,
preocupada com a qualidade da educação superior, exige que o
corpo docente das universidades tenha, pelo menos, um terço de
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mestres e doutores. Mas na realidade poucos são os cursos em
funcionamento, e muitos, além de serem privados, estão situados
em grandes centros urbanos, distantes de muitas localidades do
país, privando muitos docentes da oportunidade de se qualificar
por falta de condições financeiras e tempo disponível para
viagens. Isso dificulta a preparação de docentes para o
desenvolvimento da pesquisa e para a ampliação de
conhecimentos. O presente trabalho abre discussão sobre a
criação e manutenção desses cursos à distância, enfatizando as
dificuldades de se transformar esses cursos numa realidade no
país. O ensino à distância é uma modalidade que vem crescendo
e ocupando espaço, mas no campo das pos-graduações stricto
sensu ainda é uma quase ficção legal.

Masters and doctorates courses by distance: reasons and
difficulties in its implementation in the country
Paulo Henrique MiottoDonadeli
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)
Rita de Cassia Lopes de Oliveira Mendes
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)

The Law of Guidelines and Bases of National Education, Law
9394/96, established the need for the Government to encourage
and develop distance learning. This legal provision was regulated
by Decree 5622/2005. Distance education can be offered to the
highest levels of education, covering the Masters and PhD, which
must be minister by higher education institutions, public or
private, accredited and proven excellence in research. Even by
distance, these courses must be authorized and recognized under
the law, linked to the Capes. The LDB, concerned with the quality
of higher education requires that universities‘ faculty have at least
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a third of masters and doctors. Indeed there are a few courses in
operation, and many, besides being private, are situated in large
urban centers of many distant localities of the country, depriving
many teachers to the opportunity to qualify themselves due to the
lack of financial resources and available time to travel. It
complicates the teachers‘ preparation for the development of
research and for the knowledge extension. This work opens up
discussion about the creation and maintenance of these distance
learning courses, emphasizing the difficulties to become a reality
in the country. Distance learning is a modality that is growing and
taking up space, but in the area of post-graduate, strict sensu is
still a fiction almost legal.

Cursos de maestría y doctorados la distancia: razones y
las dificultades de la instalación en lo país
Paulo Henrique MiottoDonadeli
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)
Rita de Cassia Lopes de Oliveira Mendes
(Universidade Estadual Paulista/Brasil)

La Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, Ley
9394/96, estableció la necesidad de que el Gobierno fomentara y
desarrollara la educación la distancia. Esta disposición legal fue
reglamentada por el Decreto 5622/2005. La educación a distancia
se puede ofrecer a los más altos niveles de la educación, incluidos
los cursos de maestría y doctorado, que deben ser dadas por
instituciones de Educación Superior de excelencia, ya sean de
carácter público o privado, acreditado y convalidado en
investigación. Incluso desde el método a distancia, estos cursos
están sujetos a los requisitos de autorización y reconocimiento
ante la Ley. La LDB, preocupada por la calidad de la educación
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superior, por lo que requiere el profesorado de las universidades
tenga por lo menos un tercio de profesores y médicos. Pero en
realidad hay pocos cursos en funcionamiento y muchos, además
de ser privados, están ubicados en los principales centros
urbanos, alejados de muchas zonas rurales del país, privando a
muchos profesores de la oportunidad de calificar por la falta de
recursos financieros y tiempo disponible para viajar. Esto dificulta
la preparación de los docentes para el desarrollo de la
investigación y la expansión del conocimiento. Este trabajo abre el
debate sobre la creación y el mantenimiento de estos cursos de
educación la distancia, haciendo hincapié en las dificultades de
una realidad de estos cursos en el país. La educación a distancia
es una actividad que está creciendo y ocupando espacio, siendo el
campo de Pos-Graduación es aún casi una ficción legal.

3) PIBID na formação inicial de professores de língua
estrangeira sob o olhar da escola cedente
Valéria Resende Teixeira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este relato de experiência feito a partir do olhar da escola cedente
procura evidenciar os fatos vividos e percebidos no decorrer da
implantação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência de Línguas Estrangeiras (PIBID/LE) da Universidade
Federal de Uberlândia. No decorrer do ano de 2010, a autora
deste texto pertencia ao quadro efetivo de professores da Escola
Municipal Dr. Gladsen Guerra de Rezende, na periferia de
Uberlândia, quando a sua escola pública de educação básica
vivenciou a experiência de se tornar protagonista nos processos
formativos dos estudantes de licenciatura do curso de Letras da
UFU. Nessa ocasião, através de um processo seletivo, essa
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professora passou a compor o quadro de supervisores do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID),
e juntamente com os seus colegas professores foram mobilizados
a atuar como formadores de futuros professores. E seus alunos,
crianças e jovens de periferia, sem condições financeiras para
custear um curso de língua estrangeira, foram graciosamente
contemplados, através da inserção dos alunos bolsistas da UFU,
com oficinas de língua espanhola, francesa e inglesa. É de
fundamental importância essa parceria entre a faculdade e a
escola básica, principalmente quando o intuito é a melhoria da
qualidade de ensino em nossas escolas públicas. A inserção do
PIBID na escola pública de educação básica veio trazer um novo
ânimo para todos os envolvidos nesse programa, foi até possível
sonhar com dias melhores para os alunos da escola e para os
bolsistas do programa.

PIBID in the initial training of foreign language teachers
under the assignor school look
Valéria Resende Teixeira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This experience report from the look of the assignor school seeks
to point the lived and perceived facts during the implementation
of the Institutional Program of Foreign Languages Teaching
Introduction Scholarship (PIBID / FL) by the Federal University of
Uberlândia. During the year 2010, the co-author of this text was
part of to the effective teachers board of the Municipal School Dr.
Gladsen Guerra de Rezende, on the outskirts of Uberlândia, when
her public school of basic education went by the experience of
becoming an actor in formative processes of UFU bachelor
students. Then, through a selective process, this teacher came to
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be a part of the Institutional Scholarship Program of Teaching
Initiation (PIBID) framework supervisors and with his fellow
teachers, they were mobilized to act as future teachers trainers.
And his periphery students, children and teenagers, who could
not afford for foreign language course, were graciously included
by the insertion of scholarship UFU students with Spanish, French
and English workshops. It is crucial that partnership between the
college and elementary school, especially when the aim is to
improve the quality of education in our public schools. The
insertion of PIBID in the public school of basic education has
come up with a good mood for everyone involved in this program,
it even became possible to dream of better days for school
students and program fellows.

PIBID en la formación inicial del profesorado de idiomas a
partir de la mirada de la escuela cedente
Valéria Resende Teixeira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este es un relato de la experiencia a partir de la mirada del
docente de una escuela que pretende dar a conocer los hechos
vividos y percibidos durante la ejecución del ―Programa de Becas
de Iniciación a la Docencia Institucional de Lenguas Extranjeras‖
(PIBID / LB), Universidad Federal de Uberlândia. Durante el año
2010, el autor de este texto perteneció a la mesa de los
profesores eficaces de la ―Escuela Municipal Gladsen Dr. Guerra
de Rezende‖, en las afueras de Uberlândia cuando la educación
en las escuelas públicas experimentaron la experiencia básica de
convertirse en un protagonista en los procesos formativos
estudiantiles de la licenciatura de la UFU. En ese momento, a
través de un proceso selectivo, dicho maestro llegó a componer el
marco de supervisores Institucionales dentro del ―Programa de
Becas de Iniciación a la Docencia‖ (PIBID) y junto con otros
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compañeros maestros fueron movilizados para actuar como
formadores de futuros docentes; siendo que sus alumnos estaban
entre los niños y jóvenes de la periferia, no podían permitirse el
lujo de pagar por un curso de un idioma extranjero, ya que
estaban cubiertos con la inserción de la UFU de muchos becarios
que tenían talleres de español, francés e Inglés. Es de vital
importancia que la colaboración entre la universidad y la escuela
primaria sobre todo cuando el objetivo es mejorar la calidad de la
educación en nuestras escuelas públicas. La inserción de PIBID en
las escuelas públicas de educación básica ha traído un nuevo
espíritu a todos los participantes de este Programa de
Comunidades.

4) Trajetórias
para
PIBID/UFVJM

a

carreira

docente

no

Flávio Vieira
(Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/Brasil)
Hilton Serejo
(Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/Brasil)

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM) tem atuado, desde 2008, em Diamantina e em Teófilo
Otoni com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID). A presente comunicação resulta das análises
dos compromissos assumidos, bem como dos resultados obtidos
na execução dos subprojetos das áreas vinculadas às licenciaturas
dessa Universidade. A UFVJM assumiu compromisso em
desenvolver ações do PIBID, por acreditar ser esse um excelente
meio de contribuir positivamente na qualidade do ensino básico
nas regiões dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri para a formação
de professores. Atualmente, são desenvolvidos nove subprojetos
vinculados aos cursos de licenciaturas: Ciências Biológicas,
Educação Física, Geografia, História, Letras Português/Espanhol;
Letras Português/Inglês; Matemática, Pedagogia e Química, em
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dez escolas públicas estaduais e uma municipal nas cidades de
Diamantina e de Teófilo Otoni. Neste sentido, o PIBID/UFVJM tem
contribuído na formação mais qualificada dos licenciandos da
Universidade ao propiciar espaços de construção coletiva e de
vivências entre bolsitas de iniciação à docência, coordenadores de
área, professores/supervisores e a comunidade em geral, nas
realidades das escolas parceiras, num processo dialético e
dialógico de ensino-aprendizagem das áreas de conhecimentos já
citadas. Entre os resultados obtidos, citamos o crescimento do
PIBID/UFVJM de 2008 a 2012, respectivamente, de quatro
subprojetos para nove. No ano de 2011, houve o envolvimento de
aproximadamente três mil alunos do Ensino Fundamental e três
mil alunos do Ensino Médio em atividades elaboradas por bolsitas
de iniciação à docência nas disciplinas específicas de suas
licenciaturas, materializando a construção de trajetórias para a
carreira.

Teaching career ways in PIBID / UFVJM
Flávio Vieira
(Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/Brasil)
Hilton Serejo
(Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/Brasil)

The University of Jequitinhonha and Mucuri Vales(UFVJM) has
operate since 2008 in Diamantina and Teófilo Otoni cities with the
Institutional Program of Teaching Initiating Scholarship (PIBID).
This paper is a result of the analysis of the commitments and of
the achieved effects in the implementation of subprojects in the
areas related to the bachelor‘s degree of this University. UFVJM
has made commitment in developing PIBID actions, believing that
this was an excellent way to positively contribute in the basic
education quality in the Vales do Jequitinhonha e Mucuri regions
for teaching training. Currently, nine sub-projects related to
bachelor‘s degree courses: Biology, Physical Education,
Geography, History, Letters (Portuguese/Spanish and Literature)
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have been developed; Letters (Portuguese/English and
Literature), Mathematics, Education and Chemistry, in ten state
public schools and in a municipal school in Diamantina and Teófilo
Otoni cities. Accordingly, the PIBID/UFVJM program has
contributed to more qualified education to bachelor‘s degree
students at the University by providing spaces for collective
construction and experiences for scholar undergraduates on
teaching initiation, area coordinators, teachers/supervisors and
the general community, in the realities partner schools, in a
dialectical and dialogical process of teaching and learning of the
mentioned areas. Between the results, there was the growth of
PIBID/UFVJM from 2008 to 2012, respectively, from four to nine
subprojects. In the year 2011, there was the involvement of
nearly three thousand high school students in activities that were
elaborated for scholar undergraduates on teaching initiation in
specific subjects of their degree.

Trayectorias para la carrera docente en el PIBID/UFVJM
Flávio Vieira (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri/Brasil)
Hilton Serejo (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri/Brasil)

La Universidad Federal de los Valles de Jequitinhonha y Mucuri
(UFVJM) ha servido, desde 2008, en las ciudades de Diamantina y
Teófilo Otoni con el Programa Institucional de Becas para la
Iniciación a la Docencia (PIBID). Esta comunicación se desprende
del análisis de los compromisos, así como los resultados
alcanzados en la aplicación de los subproyectos en las áreas
vinculadas a títulos universitarios. El compromiso asumido por
UFVJM es desarrollar acciones del PIBID, creyendo que esta es
una excelente manera de contribuir positivamente en la calidad
de la educación básica en las regiones del Jequitinhonha y Mucuri
para la formación del profesorado. Actualmente, se desarrollan
nueve subproyectos vinculados a cursos de grados: Ciencias
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Biológicas, Educación Física, Geografía, Historia, Letras de
portugués y español; Letras de portugués e inglés; Matemáticas,
Química y Pedagogía, en diez escuelas públicas de estado y una
del municipio en las ciudades de Diamantina y Teófilo Otoni. En
este sentido, el PIBID/UFVJM ha contribuido en la formación más
calificada de los licenciandos de la Universidad al proporcionar
espacios de construcción colectiva y experiencias entre los
becarios de introducción a la docencia, los coordinadores de
áreas, los maestros/supervisores y la comunidad en general, en
las realidades de escuelas asociadas, en un proceso dialéctico y
dialógico de enseñanza-aprendizaje en las áreas de conocimiento
ya mencionadas. Entre los resultados obtenidos, citamos el
crecimiento del PIBID/UFVJM de 2008 a 2012, respectivamente,
de cuatro subproyectos para nueve. En el año 2011, hubo la
participación de aproximadamente 3 mil alumnos de primaria y 3
mil estudiantes de secundaria en las actividades desarrolladas por
los becarios de iniciación a la enseñanza de disciplinas específicas
de sus grados, materializando la construcción de trayectorias para
la carrera docente.

5) Pesquisas Acadêmicas do PGP X Prática
Pedagógica: Contraponto entre as produções
realizadas pelos professores-alunos e o fazer na
sala de aula.
Maria José de Brito Araújo
(Universidade Estadual de Alagoas/Brasil)
Maria Luiza Braz
(Universidade Estadual de Alagoas/Brasil)

O Ensino Superior favorece a descoberta e a necessidade de se
fazer pesquisas, pode-se dizer que é o momento sob o qual o
acadêmico dá os primeiros passos em busca de algo que o
inquieta e precisa ser investigado, mas, entende-se que a tarefa
não é fácil, requer leitura, tempo e capacidade intelectual para
argumentar e contra argumentar. Nessa direção, esse trabalho se
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propõe a analisar as produções científicas realizadas pelos
professores-alunos do Programa Especial para Graduação de
Professores (PGP), instituído pela Universidade Estadual de
Alagoas (UNEAL), categoria artigo, perfazendo um total de
dezenove textos, inseridos em três coletâneas. Ressalta-se que a
pesquisa realizada foi do tipo qualitativa, abordagem bibliográfica
e documental, utilizando-se dos artigos construídos enquanto
instrumentos de pesquisa. Assim sendo, o texto em pauta, traz
para a discussão duas categorias de análise: o próprio artigo,
enquanto fundamentação teórica, associado à pesquisa e a
relação entre a investigação realizada, o projeto de intervenção,
construído durante o estágio supervisionado e o discurso dos
professores-alunos em relação à prática pedagógica desenvolvida.
Os resultados alcançados apontam uma dicotomia entre o dizer e
o fazer. Há um distanciamento que os separa da práxis. De um
lado o professor-aluno afirma que realizou uma prática centrada
na proposta de intervenção, mais o que ele escreve no texto do
artigo são questões obscuras, omissas, entretanto, o texto é
recheado de fundamentação teórica, demonstrando a capacidade
de reflexão diante das ideias dos autores citados no texto dos
artigos.

Academic Research of PGP x Educational Practice X:
Counterpoint between the production made by teachersstudents and the doing in the classroom.
Maria José de Brito Araújo
(Universidade Estadual de Alagoas/Brasil)
Maria Luiza Braz
(Universidade Estadual de Alagoas/Brasil)

The Higher Education favors the discovery and the necessity of
doing researches, we can say that it is the moment in which the
academic takes the first steps for searching something that
disturbs him and needs to be investigated, but it is understood
that this task is not easy, it requires reading, time and intellectual
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capacity to argue and counter argue. In this sense, this paper
proposes to analyze the scientific production carried out by
teachers and students of the Special Program for Graduate
Teachers (PGP), established by the State University of Alagoas
(UNEAL), article category, made up a total of nineteen texts
written in three collections. The research was a qualitative,
bibliographic and documental approach, using articles that were
built as instruments of research. Thus, the text in question brings
to the discussion two categories of analysis: the article itself,
while theoretical, associated with the relationship between
research and investigation, the intervention project, built during
the supervised training of teachers-students speech in relation to
the pedagogical practice developed. The results indicate a
dichotomy between saying and doing. There is a gap that
separates them from praxis. On one side the student-teacher
claims that he accomplished a practice that is centered on the
proposed intervention, but what he writes in the article are
questions which is not clear, they are missing, however, the text
is full of theoretical, demonstrating the ability to reflect about the
authors ideas in the articles.

6) O Estágio Supervisionado: Projetos e Relatos.
Neusa Elisa Carignato Sposito
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O Estágio Curricular Supervisionado constitui-se como requisito
legal obrigatório nas Licenciaturas e deve ser realizado a partir da
segunda metade do curso em escolas de Educação Básica,
totalizando 400 horas. A realização do estágio envolve o
licenciando/estagiário nas duas instituições de ensino e permite o
desenvolvimento de atividades que contribuem tanto para a sua
formação como para a escola que o recebe. O
licenciando/estagiário e a escola de Educação Básica devem
interagir adequadamente e para isso torna-se necessário a
elaboração de um projeto de estágio vinculado às demandas da
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disciplina e do professor dessa escola. Este trabalho apresenta os
projetos
de
Estágio
Supervisionado
elaborados
por
licenciandos/estagiários do curso de Ciências Biológicas, de uma
universidade pública federal, em Minas Gerais, na região do
Triângulo Mineiro, durante o primeiro semestre de 2012. Ainda,
expõe os resultados obtidos, dificuldades e facilidades
encontradas cujas anotações constam dos relatos de estágio. O
objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de estágio e os
relatos de estágio como norteadores das atividades a serem
desenvolvidas pelo licenciando/estagiário em consonância com a
Escola de Educação Básica. Dessa maneira possibilita-se um
preparo profissional construído no contexto escolar, diante dos
desafios que ali ocorrem, situação essencial para o exercício da
profissão docente. A fundamentação teórica baseia-se na
legislação e nas publicações de pesquisa dessa temática. Adota-se
a metodologia da pesquisa qualitativa. Os resultados obtidos
evidenciaram a continuidade dos projetos de estágio para a
realização do Estágio Supervisionado.

The Supervised Internship: Projects and Reports
Neusa Elisa Carignato Sposito
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The Supervised Internship is constituted as a legal requirement in
Degree Courses and must be performed from the second half of
the course in schools of Basic Education, totaling 400 hours. The
internship implementation involves the graduating/ intern at both
educational institutions and allows the development of activities
that contribute to both their training and for the school that
receives it. The graduating/intern and the school of Basic
Education should interact appropriately and for this it is necessary
to draw up a internship project linked to the demands of discipline
and teacher of this school. This paper presents the Supervised
Internship projects developed by graduating / interns of Biological
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Sciences course, a Public University, in Minas Gerais, in the
TrianguloMineiro region, during the first half of 2012. Still,
exposes the results, difficulties and facilities whose notes are
contained in the reports of internship. The objective of this paper
is to present the internship project and internship reports as
guiding the activities to be undertaken by the graduating / trainee
in line with the Basic School. Thus enables become a professional
preparation in the school built, facing the challenges that occur
there, situationessential to the exercise of the teaching
profession. The theoretical framework is based on legislation and
research publications in this theme. It adopts the methodology of
qualitative research. The results showed the continuity of projects
for completion of Supervised Internship.

La Pasantía Supervisada: Proyectos y Relatos
Neusa Elisa Carignato Sposito
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

La Pasantía Curricular Supervisada se constituye como requisito
legal obligatorio en las Licenciaturas y debe ser realizada a partir
de la segunda mitad del curso en las escuelas de Educación
Básica, con un total de 400 horas. La realización de la pasantía
envuelve el licenciado - aprendiz en dos instituciones de
enseñanza y permite el desarrollo de actividades que contribuyen
tanto para su formación como para la escuela receptora. El
licenciado - aprendiz y la escuela de Educación Básica deben
interactuar de manera adecuada y para ello se hace necesaria la
elaboración de un proyecto de prácticas vinculadas a las
exigencias de la disciplina y del maestro de esta escuela. Este
trabajo presenta los proyectos de Pasantía Supervisada
desarrollados por los licenciados - aprendices del curso de
―Ciencias Biológicas de una universidad pública federal‖, en el
Estado de ―Minas Gerais‖ en la región del ―Triángulo Minero‖,
durante el primer semestre de 2012. Aún expone los resultados
obtenidos, las dificultades y facilidades encontradas, cuyas notas
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están contenidas en los informes de la pasantía. El objetivo de
este trabajo es presentar el proyecto de la pasantía y sus relatos
como guía de las actividades a ser desarrolladas por el licenciado
- aprendiz en línea con la Escuela de Educación Básica. De esa
forma, se posibilita uno preparación profesional construida en el
contexto escolar de frente a los desafíos que se presentan como
situación indispensable para el ejercicio de la profesión docente.
El marco teórico se basa en la legislación y publicaciones de
investigación en este tema, adoptándose la metodología de la
investigación cualitativa. Los resultados obtenidos dejaron de
manifiesto la continuidad de los proyectos de práctica para la
realización de la Pasantía Supervisada.

7) Aprimoramento discente através de projetos
institucionais: Bolsas PBG para criação de uma
proposta de inglês instrumental para alunos dos
grupos PET Conexões/FACIP
Rosana Maria Nascimento de Assunção
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A demanda por cursos de inglês tem crescido de forma
significativa principalmente para fins acadêmicos e profissionais.
Nestes meios existe a necessidade de comunicação rápida e eficaz
através de textos que estão em geral disponíveis em língua
inglesa. Um caminho para acessar rapidamente estas informações
é o uso da língua inglesa para fins específicos, ou em inglês:
English for Specific Purposes (E.S.P.). Com a aprovação dos
grupos PET Conexões instalados no campus Pontal em dezembro
de 2010, a necessidade de criar propostas alternativas para
oferecimento de língua inglesa surgiu como uma atividade
obrigatória. Na proposta original, um curso básico de inglês
instrumental foi organizado e ministrado por um docente da
FACIP com conhecimento da língua inglesa em nível
intermediário. As aulas foram organizadas a partir de
reconhecimento de gêneros textuais, estratégias de leitura,
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reconhecimento de vocabulários e interpretação de texto. Os
resultados iniciais mostraram elevada resistência dos bolsistas
atribuída principalmente a falta de conhecimento prévio de
vocabulário básico que estimulasse os alunos nas atividades
propostas Destes contatos iniciais, uma nova proposta foi
organizada visando a construção de um vocabulário básico e
introdução de gramática. Os resultados observados em uma
turma com 10 alunos foram promissores, uma vez que, a
participação discente foi melhorada com o aumento da confiança
e motivação. Estas mudanças só foram possíveis com a aquisição
de duas bolsistas do Programa de Bolsas de Graduação (PBG) que
revigoraram o formato das aulas a partir da avaliação prévia dos
dois grupos realizada em conjunto com a experiência relatada
pelo docente. Estes resultados ressaltam a necessidade de se
propor programas que incentivem a formação do discente.

Scholarships PBG program to create a proposal of English
for Specific Purpose for Connections PET groups of the
FACIP
Rosana Maria Nascimento de Assunção
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The demand for English courses has grown significantly mainly for
academics and professionals. In these ways there is a need for
quick and effective communication through texts that are
generally available in English. One way to access this information
quickly is the use of English for specific purposes. With the
approval of Connections PET groups on campus Pontal installed in
December 2010, the need to create alternative proposals for
offering English language has emerged as a mandatory activity.
In the original proposal, a basic instrumental English course was
organized by a teacher of FACIP with knowledge of English at an
intermediate level. The classes were arranged from recognition of
textual genres, reading strategies, vocabulary recognition and
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reading comprehension. Initial results showed high resistance of
scholars attributed mainly to lack of prior knowledge of basic
vocabulary that would encourage students in the activities
proposed. In these initial contacts, a new proposal was organized
with the aim of building a basic vocabulary and grammar
introduction. The results observed in a classroom with 10
students were promising, since; student participation was
improved with increasing confidence and motivation. These
changes were only possible with the acquisition of two fellows of
Scholarship Program (PBG) that reinvigorated the format of the
lessons from the previous evaluation of the two groups held in
conjunction with the experience reported by the teacher. These
results emphasize the need to offer courses and programs that
encourage such students to improve in their training.

8) Cinematografia
na
formação
de
futuros
professores: uma experiência com o PIBIDMatemática (UFTM)
Vânia Cristina da Silva Rodrigues
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)
Fernando Lourenço Pereira
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

A cinematografia consiste nas técnicas de fotografia aplicadas à
produção do cinema. Elas estão relacionadas ao enquadramento
da cena e aos planos perceptíveis, à iluminação, aos movimentos
de câmera e aos ângulos utilizados na captura da imagem. Essas
técnicas podem ser aplicadas em diversas estratégias de ensino, a
despeito do cinema ainda ser utilizado principalmente como
ilustrador de informações apresentadas em sala de aula. Assim, o
conhecimento dessas técnicas por futuros professores durante
sua formação inicial permite que uma nova perspectiva de
aplicação do cinema seja desenvolvida nas escolas. O PIBID
(Programa Institucional de Iniciação à docência) tem entre seus
objetivos elevar a qualidade da formação inicial dos licenciados,
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além de permitir uma maior articulação entre o Ensino Superior e
os profissionais da Educação Básica. Assim, com o objetivo de
investigar como os estudantes se apropriam das técnicas
cinematográficas e que aprendizagens poderiam ser suscitadas a
partir da experiência vivida, foram apresentados os conceitos
cinematográficos aos alunos do PIBID. Posteriormente assistiram
a curtas produzidos pelos alunos do PET (Programa de Educação
Tutorial) Ciências da Natureza e Matemática da UFTM, e em
grupos, produziram três curtas. Os resultados indicaram que os
curtas produzidos focalizaram principalmente à questão técnica da
cinematografia e dois deles tiveram como tema a greve das
Universidades Federais. Esses resultados indicam que a ênfase na
técnica esteja relacionada ao curso de formação dos alunos
(Matemática), que tem em seu escopo aspectos relacionados à
angulação e enquadramento, conteúdos do campo da geometria,
necessários à cinematografia.

Cinematography in the future teachers training: an
experience with PIBID-Mathematics (UFTM)
Vânia Cristina da Silva Rodrigues
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)
Fernando Lourenço Pereira
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

The cinematography is the application of photographic techniques
in the movie production. These techniques are related to the
scene framing and the perceptible plans, the illumination, the
camera movements and the angles used to image capture. They
can be applied in various teaching strategies, in spite of the
movies are still used mainly as a concept illustrator presented in
the classroom. Thus, the knowledge of these techniques for
future teachers during their graduation allows a new perspective
of movie application to be performing in the schools. The PIBID
(Institutional Program of Teaching Initiation) has among its aims
improving the quality of undergraduates initial training, and
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allowing greater interaction between the Graduation Courses and
the Basic Education professionals. Thus, in order to investigate
how the students take ownership of cinematography techniques
and learning that could be raised from the experience, the
cinematography concepts were presented to PIBID students.
Later they have watched short movies produced by students of
Natural Sciences and Mathematics PET (Tutorial Education
Program) of UFTM, and, in groups, they have produced three
short movies. The results indicated that the short-movies
produced to them focused mainly on the technical issue of
cinematography and two of them had as its theme the strike of
Federal Universities. These results indicate that the emphasis on
technique is related to the students' training course
(Mathematics), which has in its scope aspects related to the angle
and framing, the contents of the field geometry, needed to
cinematography.

Cinematografía en la formación de profesores de futuro:
una experiencia con PIBID-Matemática (UFTM)
Vânia Cristina da Silva Rodrigues
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)
Fernando Lourenço Pereira
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

La cinematografía es técnicas fotográficas aplicadas en la
producción de la película. Se refieren a la estructura de la escena
y planea perceptibles, la iluminación, los movimientos de cámara
y ángulos utilizados para capturar la imagen. Estas técnicas se
pueden aplicar en diversas estrategias de enseñanza, a pesar de
que la película todavía se utiliza principalmente como ilustrador de
la información presentada en el aula. Así, el conocimiento de
estas técnicas para los futuros docentes durante su formación
inicial permite una nueva perspectiva de la aplicación de la
película que se desarrolla en las escuelas. El Pibid (Iniciación
Programa Institucional para la enseñanza) tiene entre sus
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objetivos mejorar la calidad de la formación inicial de los
estudiantes, y permitir una mayor interacción entre los
profesionales de la Educación Superior y Básica. Por lo tanto, con
el fin de investigar cómo los estudiantes se apropien de técnicas
cinematográficas y de aprendizaje que podrían surgir a partir de
la experiencia, los conceptos fueron presentados a los estudiantes
de Pibid película. Más tarde vieron cortometrajes producidos por
estudiantes de PET (Programa de Tutoría Educación) Ciencias
Naturales y Matemáticas en la Universidad Federal de lo Triângulo
Mineiro (UFTM), y en grupos, se han producido tres
cortometrajes. Los resultados indicaron que los cortos producidos
principalmente se centró en la cuestión técnica de la
cinematografía y dos de ellos tuvo como tema la huelga de las
universidades federales. Estos resultados indican que el énfasis
está en los cursos de formación técnicos relacionados con los
estudiantes (Matemáticas), que tiene en sus aspectos
relacionados con el alcance y el ángulo de encuadre, el contenido
de la geometría del campo, necesarios para la cinematografía.

9) Only Connect: Internationalizing the Curriculum
Anju Kanwar
(Livingstone College/USA)

In a rapidly globalizing world economy, in order to remain current
and relevant, it is imperative that academia embraces
internationalizing the curriculum (among other global exchange
efforts) as a priority initiative. Faculty must learn the value of
incorporating new content and strategies in various disciplines;
Students must realize that academic preparation in a rapidly
changing world cannot take place in isolation. As both real and
virtual contact with other cultures increases, this new knowledge
will not only benefit people in acculturating themselves but also in
economic gain. English Literature as a discipline has for some
time now included literature from beyond the British Isles. Still,
faculty teaching courses like World Literature—that are part of the
General Education curriculum, meant for all disciplines in the
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United States—have continued to limit themselves to works by
European and (white) American writers. Also, little to no attempt
is made to show the relation between content knowledge and
lived reality. This paper will show the incorporation of new
content (with works in translation from Asian and African
countries, etc.) and new pedagogies (to incorporate student
diversity and response to new content) to make the World
Literature course in English more inclusive and relevant to
students of all majors.
10) Higher education coordination and policy system
between higher education institutions and
governments: in the light of Pakistani universities
system.
Muhammad Ghazanfar Bhatti
(Higher Education Commission/Paquistão)
Akeel Ahmed
(Higher Education Commission/Paquistão)

Since 2002, when the Higher Education Commission was
established as an autonomous body under the aegis of Federal
Government in Pakistan, from that time higher education sector
has witnessed a convincing impetus for the acceleration of higher
education learning and a closely knitted coordination between the
higher education institutions across Pakistan through Higher
Education Commission. Higher Education Commission has
endeavored to spew coordination among all public and private
sector higher education institutions; and it is still trying hard to
develop such a mechanism through which synchronization can be
established among the institutions. HEC is working as an axle
between institutions of higher education and the Government; it
is also responsible for the implementation of policies of federal
Government. The mechanism of interrelationship which used to
exist between the higher education institutions has been
revamped after a half century‘s lethargic slumber. Through this
mechanism HEC was able to keep abreast the higher education
institutions with rest of the world. This mechanism is proved to be
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very successful in local environment and given a certain boost to
the higher education system in Pakistan.
Sistema de coordinación de la educación superior y
política entre los gobiernos y las instituciones de
educación superior: a la luz del sistema de universidades
de Pakistán.
Muhammad Ghazanfar Bhatti
(Higher Education Commission/Paquistão)
Akeel Ahmed
(Higher Education Commission/Paquistão)

Desde el año de 2002 cuando se estableció la Comisión de
Educación Superior como órgano autónomo bajo la égida del
Gobierno Federal de Pakistán, el tiempo de la educación superior
como sector ha presenciado un impulso convincente para la
aceleración del aprendizaje y una coordinación estrechamente
ligada entre las instituciones que tienen que ver con el tema. La
Comisión de educación superior ha realizado muchos esfuerzos
por impulsar la coordinación entre el sector público y privado;
todavía está tratando de desarrollar un mecanismo mediante el
cual se puede establecer la sincronización entre las instituciones.
El HEC está trabajando como un eje entre instituciones de
educación superior y el Gobierno, también es responsable de la
aplicación de las políticas del Gobierno federal dentro de un
mecanismo de interrelación entre las instituciones, el cual ha sido
renovado después de un sueño letárgico de medio siglo. A través
de este mecanismo, el HEC fue capaz de mantenerse al día con
las instituciones de educación superior del resto del mundo. Este
mecanismo se demostró por ser muy exitoso en el ámbito local e
impulso el sistema de educación superior en Pakistán.
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11) A importância do PIBID na construção identitária
docente no IFSERTÃO-PE
Delza Cristina Guedes Amorim
(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)
Danielle Juliana Silva Martins
(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)
Maria Leopoldina Veras Camelo
(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)

O profissional docente vive atualmente um cenário de
desvalorização, principalmente quando se trata da educação
básica. Foi pensando em mudar essa realidade que o PIBIDPrograma Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, propõe
intervir no contexto da formação do professor, o qual envolve o
aluno em formação, o professor formador, bem como a escola do
ensino básico e a instituição formadora. Os cursos de licenciatura
têm estabelecido diretrizes nacionais para que a formação
perpasse o foco conteúdista e oportunize a prática pedagógica em
todo o processo, dando suporte para o aluno adquirir experiências
convivendo com o ambiente escolar. Mesmo assim, algumas
lacunas podem ser detectadas na realidade dos licenciandos do IF
SERTÃO-PE. No contexto da construção identitária docente
destacou-se três enfoques: primeiro o aluno que vai para a
licenciatura porque quer ser professor, segundo, o aluno que vai
para a licenciatura como segunda opção e se descobre como
professor, e, terceiro o aluno que vai para a licenciatura como
única opção e aprende a gostar da docência. Nessa perspectiva,
esse artigo aborda as experiências e resultados de dois anos de
atuação do PIBID no no IFSERTÃO-PE e tem como objetivo
refletir sobre a contribuição do programa para o processo de
construção da identidade docente dos licenciandos. A vivencia
tem sido desenvolvida em 12 escolas estaduais e municipais nas
cidades de Petrolina, Floresta, Salgueiro e Ouricuri e tem
possibilitado aos alunos em formação: 1. Direcionar seus estudos
para o foco da prática docente; 2. Adquirir um senso crítico e
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reflexivo da realidade, fazendo desta, objeto de pesquisa e
intervenção; 3. Construir sua identidade como docente tanto no
âmbito da formação quanto do trabalho docente.
The importance of PIBID
construction at IFSERTÃO-PE

in

teacher‟s

identity

Delza Cristina Guedes Amorim
(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)
Danielle Juliana Silva Martins
(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)
Maria Leopoldina Veras Camelo
(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)

Teaching profession is currently living a scenario of devaluation,
especially when it comes to basic education. Thinking about
changing this reality that Pibid-Institutional Program of
Scholarship for Teaching Initiation, proposes an intervention in
the context of teacher training, which involves students in
training, teacher trainer, as well as the basic school and the
training institution. Teacher education programs have established
national guidelines for training and content focusing pedagogical
practice in the entire process, providing support for the student to
acquire experience, living in the school environment. Nevertheless
some gaps can be detected in the reality of undergraduates at IF
SERTÃO -PE. In the context of teacher‘s identity construction
three approaches stood out: first the student who really wants to
be a teacher, second the student who starts the course as a
second option and finds himself out as a teacher, and third the
student who has no other option, starts the course and learns
how to like teaching. In this perspective, this article deals with the
experiences and results of two years of PIBID proceeding at
IFSERTÃO-PE and aims to reflect on the program''''''''s
contribution to the process of teacher‘s identity construction of
undergraduates. The experience of 183 undergraduate students
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in Chemistry, Physics and Computer Science has been developed
in 12 public state and municipal schools in the cities of Petrolina,
Floresta, Salgueiro and Ouricuri and has enabled the
undergraduate: 1. Direct his studies to focus on the teaching
practice, 2. Acquiring a critical and reflective sense of reality,
making it an object of research and intervention 3. Build his
identity as a teacher during and after his graduation.
La importancia del PIBID en
la construcción de la
identidad docente en el IFSERTÃO-PE
Delza Cristina Guedes Amorim
(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)
Danielle Juliana Silva Martins
(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)
Maria Leopoldina Veras Camelo
(Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano/Brasil)

La profesión docente está viviendo un escenario de devaluación,
especialmente en la educación básica. Pensando en cambiar esta
realidad, el PIBID-Programa Institucional de Becas de Iniciación a
la docencia, se propone a intervenir en el contexto de la
formación docente, que involucra a los estudiantes en formación,
profesores formadores, así comola escuela básica y la institución
de formación.
Los cursos de formación docente han establecido directrices
nacionales para que la formaciónno esté centrada solamente en
los contenidosypase a valorar más la práctica pedagógica en todo
el proceso, dando oportunidad al estudiante para que pueda
adquirir experiencia de vivir con el entorno escolar. Sin embargo,
algunas diferencias pueden ser detectadas en la realidad de los
estudiantes del IF SERTÃO-PE. En el contexto dela construcción
de identidad del maestro se destacaron tres enfoques: por un
lado el estudiante que va a graduarse porque quiere ser un
maestro, por otro, el estudiante que ingresa para obtener el título
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como una segunda opción y se desarrolla como un maestro, y el
tercer estudiante que va para obtener el título como una opción
única y aprender a disfrutar de la enseñanza. En esta perspectiva,
este artículo describe las experiencias y los resultados de dos
años de experiencia en el PIBID IFSERTÃO-PE y tiene como reto
reflexionar sobre la contribución del programa al proceso de
enseñanza y de construcción de la identidad de los estudiantes.
Las experiencias de los 183 estudiantes de licenciatura de
profesores en Químicas, Físicas y Ciencias de la Computación se
ha desarrollado en 12 escuelas estatales y municipales en las
ciudades de Petrolina, Floresta, Salgueiro y Ouricuri y ha
permitido al estudiante en formación: 1. Dirijan sus estudios para
enfocar la práctica docente, 2. La adquisición de un sentido crítico
y reflexivo de la realidad, como objeto de la investigación y la
intervención 3. Construyan su identidad como profesor tanto en la
formación como en el trabajo docente.

12) Metodologia de Trabalho em Educação de Jovens e
Adultos: Formação de Professores na pósmodernidade.
Liberace Maria Ramos Ferreira
(Faculdade Presidente Antônio Carlos/Brasil)

Este artigo é um recorte parcial de resultados de pesquisa sobre a
formação de professores, e trabalho voluntário em EJA. Partimos
da hipótese de que muitos dos alunos que ingressam no EJA
desistem rapidamente. Com as transformações do capitalismo
internacional no mundo globalizado é atribuída à educação um
importante papel nas estratégias de modernização econômica,
social e política. Assim, o discurso das relações de produção
capitalista indica uma crescente desobrigação governamental,
face aos direitos sociais garantidos em lei, dentre eles, os
educacionais. De abordagem qualitativa, a metodologia
empregada foi pesquisa de campo com o uso de questionário e
entrevista a docentes que se dedicam ao trabalho voluntário no
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campo educacional. Como resultado, podemos inferir que
economicamente, o mundo é visto como uma unidade operacional
única, na qual a crescente integração e a universalização da
economia atuam além das fronteiras de Estado na qual a
globalização é sustentada. Portanto, em novas formas de
organização de trabalho e produção, com a introdução das
tecnologias de informação e comunicação -TICs - o que nos
coloca em tempo real. Também, concluímos que, o viés de
política neoliberal é, sem dúvida, um mecanismo de recomposição
capitalista que visa aumentar os níveis de centralização de capital,
dando uma nova postura camuflada do padrão de exploração da
classe trabalhadora, que segundo os indicadores, possuem baixa
escolaridade ou até mesmo analfabetos sem escolarização,
principalmente
nos
países
subdesenvolvidos.
Também,
observamos que os estudos em relação às políticas públicas de
educação apontam para as ações implementadas pelo governo
em EJA, contudo apreendemos que falta formação inicial e
continuada aos docentes.
Work Methodology in Education for Young People and
Adults: Teacher Development inPost-Modernity.
Liberace Maria Ramos Ferreira
(Faculdade Presidente Antônio Carlos/Brasil)

This article is a partial presentation of the results of a research
concerning teacher development and voluntary work in EJA
(Education for Young People and Adults). We start from the
hypothesis that many of the students than enroll in EJA give up
quickly. With the transformations of international capitalism in the
globalized world, education is assigned with an important role in
the economic, social and political modernization strategies. Thus,
the discourse concerning capitalist production indicates a growing
government disengagement regarding the social rights
guaranteed by the law, among them, the education rights. Of a
qualitative approach, the methodology employed is of field
research with the use of questionnaires and interviews carried out
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with teachers who are dedicated to voluntary work in the
educational field. As a result, we may infer that economically, the
world is seen as a single operational unit, in which the growing
integration and universalization of the economy work beyond the
frontiers of the State in which the globalization in sustained. Thus,
in new forms of work and production organization, with the
introduction of information and communication technologies ICTs – which puts us into real time. We also conclude that, the
neoliberal political bias, giving a new camouflaged stance to the
pattern of exploitation of the working class, which, according to
the indicators, has low schooling, is even illiterate, with no
schooling, mainly in underdeveloped countries. We also observed
that the studies related to the public policies of education point to
the action implemented by the government in EJA, however we
learn that there is a lack of initial development for the teachers.
GT2A - Tecnologias de informação e comunicação na
prática educativa
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Simone Tiemi Hashiguti
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

As tecnologias de informação e comunicação (doravante TICs)
têm afetado tanto as formas de produção, circulação e consumo
dos saberes como também as relações interpessoais, a maneira
de conceituá-las e legislá-las. Conceitos como cidadania digital e
esossistema digital (Bustamante, 2010), memória globital
(Reading, 2011) e mundo digital (Wolf, 2011), dentre outros,
abundam nas discussões sobre os efeitos das TICs nos vários
setores da sociedade, refletindo sobre as transformações que
provocam na apropriação social das tecnologias e nos processos
criativos. Como indica Bustamante (idem: p.10), o ―fenômeno
humano não pode ser entendido fora do diálogo com a
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tecnologia‖, já que nada como ―ela, em todas as suas facetas,
altera tanto a realidade‖ e amplia a relação entre instrumento,
homem, saber. Nesse contexto, também a sala de aula é afetada:
as práticas de linguagem podem refletir a quebra de modelos
rígidos de ensino e aprendizagem, o desvio das linearidades e
hierarquias de saber, a instituição de novas formas de pensar,
pesquisar, analisar. A Universidade é o local para a apresentação
e discussão de como as TICs podem auxiliar na formação dos
novos profissionais antenados com as atuais exigências das
relações pessoais e de trabalho, por possibilitarem a promoção de
flexibilidade, autonomia e liberdade intelectual. Neste grupo de
trabalho, as TICs são pensadas nas dinâmicas educacionais
glocais, em especial nas diversas relações na sala de aula de
ensino superior. Temas como os efeitos dessas tecnologias na
relação professor-aluno-construção do saber, sua utilização nas
práticas de sala de aula de diferentes áreas, a ampliação e
flexibilização do acesso ao conhecimento e a alteração nas
práticas de linguagem, em especial no planejamento e
comunicação de conteúdos e na avaliação são exemplos do que é
o escopo pretendido para as discussões no grupo.

GT2A - Information and communication technologies in
teaching education
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Simone Tiemi Hashiguti
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The information and communication technologies (ICTs) have
been changing the processes of production, circulation and
consumption of different kinds of knowledge as much as they
have been altering personal interrelationships, the way to
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understand and legislate them. Concepts like digital citizenship
and digital ecosystem (Bustamante, 2010), globital memory
(Reading, 2011) and digital world (Wolf, 2011), among others,
abound in the discussions about the effects of the ICTs in the
various sectors of the society, causing us to reflect on the
transformations provoked in the social appropriation of
technology and in the creative processes. As Bustamante points
out (idem: p.10), the ―human phenomenon cannot be understood
out of the dialogue with technology‖ as nothing like it ―in all its
facets, alters reality so much‖ as to extend the relationship
instrument-man-knowledge. Within this context, the classroom is
also affected: language practices may start to reflect the
abandonment of too strict teaching-learning models, linearities
and hierarchies slide to more open forms, new ways of thinking,
researching and analysing appear. The University is a privileged
place to discuss how the ICTs can help and transform the
professionals and researchers needed in the contemporaneity as
they promote flexibility, autonomy and intelectual freedom. In
this thematic panel we conceptualize the ICTs within glocal
educational dynamics, especially in the context of higher
education. Themes as of the effects of such kinds of technology in
the relatioship professor-student-production of knowledge, their
utilisation in the classroom of different courses and fields of
knowledge, the extension and flexibilization of the access to
knowledge and the alteration in the language practices, especially
in the practices of classroom planning, content communication
and evaluation are examples of the scope aimed by this panel.
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GT2A - Tecnologías de información y comunicación en las
prácticas educativas
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Simone Tiemi Hashiguti
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Las tecnologías de información y comunicación han afectado
tanto a las formas de producción, distribución y consumo del
conocimiento sino también las relaciones interpersonales, la forma
de conceptualizarlas y legislarlas. Conceptos tales como
ciudadanía y esossistema digital (Bustamante, 2010), memoria
globital (Reading, 2011) y mundo digital (Wolf, 2011), entre
otros, abundan en los debates sobre los efectos de las TIcs en los
distintos sectores de la sociedad, reflexionando sobre los cambios
que causan em la apropiación social de tecnologias y en los
procesos creativos. Para Bustamante (idem, pág. 10), el
"fenómeno humano no puede entenderse al margen del diálogo
con la tecnología", ya que no hay nada como "ella, en todas sus
facetas a modificar tanto la realidad" y se extiende la relación
entre instrumento, hombre, y conocimiento. En este contexto,
también se ve afectado el aula: las prácticas del lenguaje pueden
reflejar una disminución de modelos rígidos de la enseñanza y del
aprendizaje, hay la desviación de no-linealidades y las jerarquías
del conocimiento, ocurre la institución de nuevas maneras de
pensar, investigar, analizar. La Universidad es el lugar para la
presentación y discusión de cómo las TICs pueden contribuir a la
formación de nuevos profesionales acordes con las exigencias
actuales de las relaciones personales y de trabajo al permitir la
promoción de la flexibilidad, la autonomía y la libertad intelectual.
En este grupo de trabajo, las TIC son pensadas em las dinámicas
glocais, en particular en las diferentes relaciones en el aula de
educación superior. Temas tales como los efectos de estas
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tecnologías en la relación maestro-alumno-construcción del
conocimiento, su utilización en el trabajo de aula en diferentes
áreas, la expansión y la flexibilidad de acceso al conocimiento y el
cambio en las prácticas de lengua, especialmente en la
planificación y comunicación de Contenido y la evaluación son
ejemplos de lo que es el alcance deseado para los debates en el
grupo.

1) Considerações acerca das mudanças e adaptações
requeridas aos docentes mediante as Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC´s)
Adriana Cristina Omena dos Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Luciana Charão de Oliveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Cicci Romero
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Atualmente os professores enfrentam grandes desafios
pedagógicos no que concerne à utilização das novas tecnologias
no processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto
entendemos que as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) contribuem para o rápido desenvolvimento de novas
modalidades de ensino, em particular da Educação a Distância
(EaD). Tomando a Internet no contexto educacional como
exemplo, podemos dizer que, o acesso à informação é bastante
útil e eficiente e, quando sistematizado e planejado, possibilita
transformar informação em conhecimento. Kenski (2007) aponta
diferenças entre a sala de aula tradicional e a sala de aula virtual
ou ofertada nos cursos da modalidade a distância. Na Educação a
Distância (EaD) os alunos não contam com a presença física do
professor e as tecnologias funcionam como elemento que
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ameniza essa ausência física e amplia o potencial comunicativo. O
objetivo deste trabalho é analisar algumas dessas mudanças e
adaptações requeridas ao corpo docente, que incluem desde a
familiarização com os recursos tecnológicos até a flexibilização
das relações de trabalho no tempo e no espaço. Vale destacarmos
que, na EaD a tecnologia corresponde a um meio utilizado no
processo de ensino aprendizagem sendo por isso, fundamental a
figura do professor, pois, como afirma Mill (2006) é este
profissional que define como seu aluno deve aprender e como
deve ser avaliado. Segundo Arruda (2012), na EaD o grande
desafio que cabe ao professor é planejar sua aula levando em
consideração as individualidades cognitivas e culturais de cada
aluno. A metodologia adotada no presente trabalho fundamentouse na pesquisa qualitativa e bibliográfica através da análise de
livros e artigos do meio digital.

Considerations about the changes and adjustments
required of
teachers by
the Information and
Communication Technologies (ICTs)
Adriana Cristina Omena dos Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Luciana Charão de Oliveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Cicci Romero
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Currently teachers face major challenges regarding the
pedagogical use of new technologies in the teaching-learning
process. In this context we believe that Information and
Communication Technologies (ICTs) contribute to the rapid
development of new methods of teaching, particularly of Distance
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Education (DE). Taking the Internet in the educational context as
an example, we can say that access to information is very useful
and efficient and where systematic and planned, allows transform
information into knowledge. Kenski (2007) point out differences
between the traditional classroom and virtual classroom or
courses offered in the distance mode. In Distance Education (DE)
students do not have the physical presence of the teacher and the
technologies work element that mitigates such absence extends
the physical and communicative potential. The objective of this
paper is to analyze some of these changes and adaptations
required to faculty, ranging from familiarization with the
technological resources to the flexibility of labor relations in time
and space. It is worth to emphasize that, in DE technology
corresponds to a process used in the teaching and learning,
because of this fundamental figure of the teacher, because, as
stated by Mill(2006)this professional that defines how your
students should learn and how them should bee valuated.
According to Arruda (2012), on DE, the big challenge it is for the
teacher is to plan your class taking into consideration the
cognitive and cultural individualities of each student. The
methodology used in this study was based on qualitative research
and literature through the analysis of books and articles of digital
media.
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Consideraciones acerca de los cambios y adaptaciones
necesarias a los maestros a través de las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs)
Adriana Cristina Omena dos Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Luciana Charão de Oliveira
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maria Helena Cicci Romero
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Actualmente los maestros de enseñanza enfrentan grandes
desafíos en relación con el uso de nuevas tecnologías en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, creemos
que las tecnologías de información y comunicación (TIC)
contribuyen al rápido desarrollo de nuevas formas de educación,
en particular, (EaD) de educación a distancia. Teniendo Internet
en contextos educativos como ejemplo, podemos decir que el
acceso a la información es bastante útil y eficaz y, cuando
planificada, sistemática y hace posible transformar la información
en conocimiento. Kenski (2007) señala las diferencias entre el
aula tradicional y el aula virtual o en cursos de modalidad a
distancia. En la distancia (EaD) estudiantes no dependen de la
presencia física del maestro y las tecnologías de trabajo como
elemento que alivia esta ausencia física y amplía el potencial
comunicativo. El objetivo de este trabajo es analizar algunos de
estos cambios y ajustes necesarios a la Facultad, que incluyen la
familiarización con los recursos tecnológicos hasta la relajación de
las relaciones laborales en tiempo y espacio. Vale para nosotros
se destacan en EaD tecnología corresponde a un medio que se
utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje siendo figura así,
fundamental del maestro porque, según lo declarado por Mill
(2006) es este profesional que define cómo el estudiante debe
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aprender y cómo debe ser evaluada. Según Arruda (2012), en la
del gran reto que el maestro está planeando su aula teniendo
individualidad cultural y cognitivo de consideración de cada
estudiante. La metodología adoptada en este trabajo se basó en
la investigación cualitativa y la literatura a través del análisis de
libros y artículos en el entorno digital.

2) A formação do professor reflexivo na Arquitetura
frente às inovações tecnológicas

Larissa Caroline Silva Jordão
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Marcel Alessandro Claro
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabalho pretende abordar considerações iniciais sobre a
docência no ensino superior acerca do novo contexto do século
XXI, marcado por seu processo de globalização e pela emergência
de uma sociedade da informação e da comunicação em massa,
assim como discutir e analisar a sua interface com a prática
docente universitária decorrente deste contexto no curso de
Arquitetura e Urbanismo. Para tanto, se faz necessário uma
abordagem sobre a Docência Universitária, sobre o docente do
curso de arquitetura e Urbanismo, a respeito do contexto no qual
ele se desenvolve hoje em dia e acerca de seus novos
instrumentos de trabalho, sem a intenção de estanca - lá, visto a
amplitude e complexidade de tais assuntos.
Durante o processo histórico da Educação muitas questões foram
colocadas e abordadas, mas uma que se faz presente até hoje em
diversas áreas do conhecimento se refere à Docência no Ensino
Superior, o que tem contribuído para uma reflexão de como
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ensinar com qualidade e assim fundamentar processos eficazes
de ensino-aprendizagem. Outro aspecto que vem ganhando
espaço e importância se faz em torno da necessidade de rever a
eficácia de uma aula tradicional, visto sua capacidade de algumas
vezes anular características hoje vistas como muito importante a
um discente, principalmente, mas não somente dos cursos de
arquitetura e urbanismo, como a autonomia, a crítica e a
criatividade.

Reflective teacher training by technological innovations,
in Architecture
Larissa Caroline Silva Jordão
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Marcel Alessandro Claro
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This paper discusses initial thoughts about teaching in higher
education about the new context of the XXI century, marked by
the globalization process the emergence of a information society
and mass communication as well as discuss and analyze their
interface with teaching practice in the university arising from this
context in the course of Architecture and Urbanism. Therefore, it
is necessary to approach on University Teaching, about teaching
in Course of Architecture and Urbanism, about the context in
which it develops today and about his new work tools, without
intent to stagnate, because the amplitude and complexity of such
matters.
During the historical process of Education many questions were
raised and addressed but one that is present today in many areas
of knowledge refers to Teaching in Higher Education, which has
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contributed to a reflection of how teaching quality and so support
effective processes of teaching and learning. Another aspect that
has been gaining space and importance is done around the need
to revise the efficacy of a traditional class, seen their ability to
sometimes nullify features today seen as very important to a
student mainly, but not only the courses of architecture and
urbanism, such as autonomy, creativity and criticism.

La formación del profesor reflexivo en la Arquitectura
frente a las innovaciones tecnológicas
Larissa Caroline Silva Jordão
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Marcel Alessandro Claro
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabajo pretende abordar las consideraciones iniciales acerca
de la enseñanza en la educación superior sobre el contexto del
nuevo siglo XXI, marcado por el proceso de la globalización y el
surgimiento de una sociedad de la información y medios de
comunicación, así como discutir y analizar su interfaz con la
enseñanza práctica en este contexto en el curso de arquitectura y
Urbanismo de la Universidad. Para esto es necesario un enfoque
en la Facultad de enseñanza de la Universidad, sobre el curso de
arquitectura y Urbanismo, sobre el contexto en que se desarrolla
hoy y sobre sus nuevas herramientas de trabajo, sin la intención
de establecerse allí, la escala y la complejidad de estos asuntos.
Durante el proceso histórico de la educación, muchos temas han
sido planteadas y dirigida, pero uma que hasta hoy está presente
en varias áreas de conocimiento es con respecto a la enseñanza
en la educación superior, que ha contribuido a una reflexión de
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cómo enseñar con calidad y así justificar los procesos de
enseñanza-aprendizaje eficaces. Otro aspecto que está ganando
importancia y espacio es alrededor de la necesidad de revisar la
efectividad de un aula tradicional, visto su habilidad para abortar
algunas veces características hoy vistas como muy importante al
alumno principalmente, pero no sólo de los cursos de arquitectura
y Urbanismo, tales como la autonomía, la creatividad y la crítica.

3) As Tecnologias de Informação e Comunicação na
Formação do Pedagogo
Mauricio dos Reis Brasão
(Fundação Presidente Antônio Carlos/Brasil)

O presente artigo é um recorte parcial de resultados de pesquisa
sobre a inserção das tecnologias de informação e comunicação TICs -, na formação de pedagogos. Partimos do pressuposto de
que as TICs têm provocado transformações profundas, nos
modos de viver, pensar, agir, relacionar e conviver. Trata-se,
portanto, de uma inovação não só tecnológica, mas também
social e cultural, da qual, a escola não pode estar ausente, pois
cabe a ela formar o cidadão situado no seu tempo, capaz de viver
e conviver nessa sociedade, que se espera seja menos desigual,
mais humana e conectada. O objetivo principal da pesquisa foi
verificar como os formadores de pedagogos, inseridos na pósmodernidade, concebem e aplicam as TICs como recurso didáticopedagógico na formação dos futuros pedagogos. De abordagem
mista, a metodologia empregada foi pesquisa de campo com o
uso de questionário e entrevista a professores formadores em
duas instituições, no Triângulo Mineiro. Os resultados
demonstram que a formação para as TICs deva ocorrer,
entretanto a presença, analisada a partir dos documentos e de
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algumas falas, ainda parece tímida. Como conteúdo e como
recurso, aparecem em algumas disciplinas específicas ou em
unidades de outras. Sabemos que os documentos são indícios,
mas não podemos ir muito além, porque temos consciência de
que as propostas pedagógicas e o currículo ganham vida na
prática docente além de políticas públicas. Também constatamos
que os documentos e os sujeitos da pesquisa reconhecem a
presença e a importância das TICs na nossa sociedade e em suas
práticas, entretanto podemos inferir que estão sendo dados os
primeiros passos na formação pelas e para as TICs, na construção
de um novo perfil dos pedagogos.

Information and Communication Technologies in the
Development of the Pedagogue
Mauricio dos Reis Brasão
(Fundação Presidente Antônio Carlos/Brasil)

This article is a partial presentation of the results of a research
concerning the insertion of information and communication
technologies - ICTs – in the development of pedagogues. We
start from the hypothesis that ICTs have brought about deep
transformations in the ways of living, thinking, acting, relating
and getting on with people. It is therefore an innovation, which is
not only technological but also social and cultural, from which the
school cannot keep itself apart, as it is up to the school to develop
the citizen in his time, making him able to live and get on with
people in this society, which one would expect to be not so
unequal, more humane and connected. The main purpose of the
research was to verify how those who work with the development
of pedagogues, inset in the post-modernity, understand and apply
ICTs as a didactic-pedagogic resource in the development of
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future pedagogues. Of a mixed approach, the methodology used
was field research with the use of questionnaires and interviews
carried out with development teachers in two education
institutions in the Triângulo Mineiro. The results show that the
development for the use of ICTs should occur, however its
presence, analyzed as from documents and some discourses still
seems timid. As content and as a resource, they appear in some
specific subjects or in some units in other subjects. We know that
the documents are evidence, but we cannot go much beyond,
because we are aware that the pedagogic proposals and the
curriculum gain life in the teaching practice besides the public
policies. It is possible to infer that the first steps in the
development by and for ICTs in the construction of a new profile
of pedagogues are being given.

4) Produção digital e adoção de mídias sociais em
projetos
multidisciplinares
voltados
a
aprendizagem e divulgação científica
Mirna Tonus
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC),
especialmente as digitais, têm sido adotadas enquanto
facilitadoras em projetos de graduação e extensão voltados à
divulgação de conteúdo científico e à aprendizagem de conteúdos
específicos. Os produtos vinculados ao Imunocast, disponível em
www.imunocastufu.blogspot.com.br, que abordam em duas séries
os constituintes imunes presentes no leite materno, foram
desenvolvidos por equipe multidisciplinar de biomédicas e
jornalismo em um processo de construção coletiva, empregando
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diversos recursos. Para edição dos arquivos de áudio do podcast,
foram testados os programas Audacity e WavePad, sendo
adotado o segundo. O logotipo foi elaborado em CorelDraw, o
blog, construído na plataforma Blogger e o podcast,
compartilhado no SoundCloud, com gadget publicado no blog. Os
textos com transcrição do áudio foram disponibilizados em pdf,
com boxes contendo sugestão de citação pela ABNT. Em cada
episódio, siglas e acrônimos, bem como números, foram reescritos para facilitação da interpretação, sendo utilizadas as
atuais normas da língua portuguesa. Eles foram registrados com
alguns direitos reservados em Creative Commons. A criação do
favicon, tags em cada episódio, possibilidade de notificação via
RSS e like box, juntamente com criação de uma fanpage no
Facebook, foram outras formas escolhidas para facilitar a
divulgação. Essa mídia social tem contribuído enquanto ambiente
para troca de ideias, experiências e conteúdos relacionados, bem
como para aprendizagem da equipe. À medida que são processos
em desenvolvimento, pretende-se utilizar mecanismos para que
os frequentadores interajam mais, amplificando o caráter cidadão
dos projetos de divulgação e comunicação científica.
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Digital production and adoption of social media in
multidisciplinary projects focused on learning and science
communication
Mirna Tonus
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The Information and Communication Technologies (ICT),
especially digital ones, have been adopted as a facilitator for
graduate and extension projects facing to both the dissemination
of scientific content and the learning of specific content. The
products
linked
to
Imunocast,
available
on
www.imunocastufu.blogspot.com.br in two series that address
immune constituents present in human breast milk, have been
developed by a multidisciplinary team from biomedical and
journalism areas in a process of collective construction, employing
various resources. To edit the audio files were tested softwares
like Audacity and WavePad, and the second was adopted.
CorelDraw was used to make the logo, the blog was built on the
Blogger platform and the podcast was shared on SoundCloud with
gadget published on the blog. The text transcriptions were
available in pdf format, with suggestion boxes containing the
citation by ABNT, brazilian standards for bibliographic references.
Abbreviations and acronyms, as well as numerical values have
been rewritten to facilitate interpretation, with current standards
in the Portuguese language. They have some rights reserved
under Creative Commons rules. The creation of a favicon, tags on
each episode, RSS notification, like box, and the establishment of
a fan page on Facebook were other ways to facilitate the
communication. This social media has been an important
environment for the group to exchange ideas, experiences and
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related content and has been proved that is an interesting space
for the whole team learning. As this is a process in development,
we intend to use other mechanisms for the audience to interact,
amplifying both public engagement and dissemination of scientific
communication projects.

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
especialmente digitales, han sido adoptadas como facilitadores en
los proyectos universitarios y de extensión destinados a la
difusión de contenidos científicos y el aprendizaje de contenidos
específicos. Los productos relacionados con ImunoCast, disponible
en www.imunocastufu.blogspot.com.br, que abordan en dos
series los constituyentes inmunes presentes en la leche materna,
fueron desarrollados por un equipo multidisciplinar de la
biomédica y el periodismo en un proceso de construcción
colectiva, utilizando diversos recursos. Para editar archivos de
audio como podcast, analizamos el software Audacity y WavePad,
siendo adoptado este último. El logo fue diseñado en CorelDraw,
el blog construido sobre la plataforma Blogger, y el podcast fue
compartido en SoundCloud, con gadget publicado en el blog. Los
textos relativos a la transcripción de audio están disponibles en
formato pdf, así como buzones de sugerencias con citación por la
ABNT. En cada episodio, siglas y números, han sido reescritos
para facilitar la interpretación, y usamos las reglas actuales de la
lengua portuguesa. Los episodios fueron grabados con algunos
derechos reservados bajo licencia Creative Commons. La creación
del favicon, tags en cada episodio, posible notificación a través de
RSS y like box, junto con la creación de una página de fans en
Facebook, fueron otras formas elegidas para facilitar su difusión.
Esto medio de interacción social ha contribuido como ambiente
para el intercambio de ideas, experiencias y contenidos
relacionados, así como para el aprendizaje en equipo. Como los
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procedimientos se están desarrollando, tenemos la intención de
utilizar los mecanismos para mejor interacción de los asistentes,
ampliando el carácter de proyectos de ciudadanía y la difusión de
la comunicación científica.

5) Aplicação de simulação computacional na área de
Conforto Ambiental e Eficiência Energética do
curso de Arquitetura e Urbanismo

Rita de Cássia Pereira Saramago
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Karen Carrer Ruman de Bortoli
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O emprego de tecnologias de informação e comunicação (TICs)
está sendo crescentemente incentivado nos processos educativos.
Entre elas, destaca-se o uso de softwares de simulação, que
proporcionam aos alunos um novo campo de experiências de
aprendizagem. Afinal, a aplicação dessas ferramentas interativas
complementa as necessidades dos graduandos em Arquitetura e
Urbanismo, sobretudo no que concerne ao estímulo de suas
habilidades visuais. Além disso, sua utilização no processo de
ensino-aprendizagem permite que o próprio estudante atue
enquanto construtor do conhecimento. Nesse sentido, este
trabalho estuda o uso de ferramentas de simulação
computacional para a concepção de projetos arquitetônicos
voltados ao conforto ambiental e à eficiência energética do
ambiente construído. Para tanto, traça um panorama da
introdução desse tipo de TIC no âmbito profissional e acadêmico,
buscando apontar suas vantagens e desafios. Posteriormente
apresenta a experiência didática de introdução de softwares livres
da série Analysis (Analysis CST, Analysis Bio e Analysis Sol-Ar)
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dentro da área de Conforto Ambiental e Eficiência Energética dos
primeiros períodos do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Em virtude do tempo
demandado para a explicação sobre o funcionamento dessas
ferramentas, percebeu-se a necessidade de desenvolvimento de
instrumentos que auxiliassem os estudantes em sua aplicação.
Dessa forma, este trabalho também aborda a pesquisa em
desenvolvimento dentro do Programa de Bolsas de Graduação
(PBG) da UFU, cujo intuito é criar tutoriais sobre os programas
supracitados, de maneira a otimizar os recursos temporais
investidos durante as aulas, sem, contudo, prejudicar a
implementação dessas novas possibilidades de aprendizagem.

Computational Simulation Application in the area of
Environmental Comfort and Energy Efficiency in the
college of Architecture and Urbanism
Rita de Cássia Pereira Saramago
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Karen Carrer Ruman de Bortoli
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The use of Information and Communication Technologies (ICTs)
has been encouraged in the educational process. Among the
ICTs, the use of simulation software can be can be highlighted
since they provide students with a new field of learning
experiences. After all, the application of these interactive tools
complements the needs of the undergraduate students of
Architecture and Urbanism, especially regarding the stimulus of
their visual skills. Moreover, the use of ICTs allows the students to
act as the constructor of their own knowledge. Thus, this paper
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studies the use of computational simulation tools for the design of
architectural proposals concerned with the environmental comfort
and the energy efficiency of the built environment. This work also
provides an overview of the introduction of this type of ICT in the
professional and academic field, identifying their advantages and
challenges. Then, it presents a learning experience concerning to
the introduction of the free software Analysis (Analysis CST,
Analysis Bio and Analysis Sol-Ar) in the area of Environmental
Comfort and Energy Efficiency of the first periods of the college of
Architecture and Urbanism in the Federal University of Uberlândia
(UFU). Due to the time required for the explanation on the
functioning of these tools, the need to develop instruments that
would help students in their application was realized. In this way,
this paper finally discusses the ongoing research within a program
of scholarship undertaken by UFU, whose main aim is to create
tutorials on the programs mentioned, in order to optimize the
resources invested during class time, without affecting the
implementation of these new learning experiences.

Aplicación de la simulación computacional en el ámbito de
Comodidad Ambiental y Eficiencia Energética de la
Arquitectura y Urbanismo
Rita de Cássia Pereira Saramago
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Karen Carrer Ruman de Bortoli
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

El empleo de tecnologías de información y comunicación (TIC) es
cada vez más usado en los procesos educativos. Entre ellas,
destacamos el uso de software de simulación que proporcionan a
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los estudiantes un nuevo campo de experiencias de aprendizaje,
con la aplicación de estas herramientas interactivas se
complementan las necesidades de los estudiantes de Arquitectura
y Urbanismo, especialmente en la estimulación de sus habilidades
visuales. Además, su utilización en la enseñanza-aprendizaje
permite que el proprio estudiante actúe como constructor del
conocimiento. En este sentido, este trabajo investiga el uso de las
herramientas de simulación computacional para el diseño de
proyectos arquitectónicos cuyo principal objetivo sea la
comodidad ambiental y la eficiencia energética de la zona
edificada. Para eso, se ofrece una visión general de la
introducción de este tipo de TIC en el ámbito profesional y
académico, buscando identificar sus ventajas y desafíos. Más
adelante se presenta la experiencia didáctica de introducción de
software libres de la serie Analysis (Analysis CST, Analysis Bio e
Analysis Sol-Ar) dentro del campo de Comodidad Ambiental y
Eficiencia Energética en los primeros años del curso de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Uberlândia
(UFU). Debido al tiempo requerido para la explicación del
funcionamiento de estas ayudas, nos dimos cuenta de la
necesidad de desarrollar otras herramientas que ayuden a los
estudiantes en su aplicación. De manera que este trabajo se
ocupa de la investigación en el desarrollo en el Programa de
Becas de Graduación (PBG) de la UFU cuyo objetivo es la creación
de tutoriales acerca de los programas mencionados con el fin de
optimizar los recursos temporales invertidos durante las clases sin
perjudicar la aplicación de estas nuevas formas de aprendizaje.
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6) Ciberespaço e Ensino Superior: um estudo sobre as
práticas educativas

Rossana Cristina Ribeiro Morais
(Universidade Vale do Rio Doce/Brasil)
Maria Gabriela Parenti Bicalho
(Universidade Vale do Rio Doce/Brasil)
Maria Celeste Reis Fernandes Souza
(Universidade Vale do Rio Doce/Brasil)

O desenvolvimento tecnológico multiplica as possibilidades de
conexão entre indivíduos e grupos sociais, ocasionando uma
diversificação nas formas como as pessoas se relacionam em
diferentes contextos sociais. O surgimento do ciberespaço pode
ser considerado um marco nesse processo, constituindo um novo
meio de comunicação por meio do qual se estruturam novas
relações sociais, econômicas e de poder (LEVY, 1999). Um dos
elementos do ciberespaço são as redes sociais, cuja utilização
encontra-se cada vez mais difundida e se coloca como uma
questão para o campo da educação. Apresentamos neste trabalho
dados parciais de pesquisa que tem por objetivo analisar as
possibilidades criadas pela comunicação entre professores e
estudantes nas redes sociais para a prática educativa no ensino
superior. Trata-se de um estudo de cunho qualitativo que visa
conhecer as principais formas de utilização das redes sociais na
interação entre professores e alunos, a frequência da interação,
as relações que se estabelecem entre professores e estudantes,
os temas abordados e as influências dessa interação sobre os
processos de ensino e aprendizagem. A metodologia abrange a
observação das interações entre professores e estudantes de uma
universidade na rede social Facebook e entrevistas com
professores. Como resultados parciais, observamos que as redes
sociais proporcionam uma discussão coletiva, troca de saberes e
maior interatividade entre aluno-professor-aluno e aluno-aluno. O
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processo de ensino aprendizagem sofre modificação na
perspectiva de uso do ciberespaço, uma vez que o mesmo
possibilita novas formas de acesso às informações virtualizadas e
novos estilos de raciocínio e conhecimento. Ainda é necessário,
com o desenvolvimento da pesquisa, analisar os impactos efetivos
dessas mudanças sobre os processos de ensino-aprendizagem.

Cyberspace and Higher Education: a study of educational
practices
Rossana Cristina Ribeiro Morais
(Universidade Vale do Rio Doce/Brasil)
Maria Gabriela Parenti Bicalho
(Universidade Vale do Rio Doce/Brasil)
Maria Celeste Reis Fernandes Souza
(Universidade Vale do Rio Doce/Brasil)

Technological development multiplies the possibilities of
connection between individuals and social groups, leading to a
diversification in the ways people relate in different social
contexts. The emergence of cyberspace can be considered a
milestone in this process, providing a new medium through which
to structure new social, economic and power (Levy, 1999). One of
the elements of cyberspace are social networks, whose use is
increasingly widespread and poses a question for the field of
education. Here we present partial data from research that aims
to analyze the possibilities created by the communication between
teachers and students on social networks for educational practice
in higher education. This is a qualitative study aimed to know the
main ways of using social networks in that one interaction
between teachers and students, the frequency , the relationships
established , the themes and influences about the processes of
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teaching and learning. The methodology covers the observation
of interactions between teachers and students of a university in
the social network Facebook and interviews with educators. As
partial results, we found that social networks provide a collective
discussion, exchange of knowledge and greater interactivity
between student-teacher-student and student-student. The
teaching-learning process undergoes modification in view of use
of cyberspace, since it enables new ways to access information
virtualized and new styles of reasoning and knowledge. It is still
necessary to develop the research, analyzing the effective impact
of these changes on the processes of teaching and learning.

El ciberespacio y la Educación Superior: un estudio de las
prácticas educativas
Rossana Cristina Ribeiro Morais
(Universidade Vale do Rio Doce/Brasil)
Maria Gabriela Parenti Bicalho
(Universidade Vale do Rio Doce/Brasil)
Maria Celeste Reis Fernandes Souza
(Universidade Vale do Rio Doce/Brasil)

El desarrollo tecnológico multiplica las posibilidades de conexión
entre individuos y grupos de personas dando lugar a una
diversificación de las formas de comunicación y cómo ellas se
relacionan en los diferentes contextos sociales. La emergencia del
ciberespacio puede ser considerada como un hito en este proceso
creando así un nuevo medio de comunicación a través del cual se
estructuran nuevas relaciones sociales, económicas y de poder
(Levy, 1999). Uno de los elementos del ciberespacio son las redes
sociales cuya utilización se haz cada vez más difundida y se
coloca como una alternativa para el campo de la educación. Este
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trabajo presenta datos preliminares de una investigación que
tiene por objetivo el análisis de las posibilidades creadas por la
comunicación entre profesores y estudiantes en las redes sociales
para la práctica educativa en la educación superior. Se trata de un
estudio cualitativo que busca conocer las principales formas de
utilización de las redes sociales en la interacción entre profesores
y alumnos, la frecuencia de la interacción, las relaciones que se
establecen entre profesores y estudiantes, los temas abordados y
la influencias de la interacción sobre los procesos de enseñanza aprendizaje. La metodología incluye la observación de las
interacciones entre profesores y estudiantes de una universidad
en la red social Facebook y entrevistas con los profesores como
resultados parciales, el estudio señalo que las redes sociales
proporcionan una discusión colectiva, el intercambio de
conocimientos y una mayor interactividad entre el estudiantemaestro-estudiante y estudiante-estudiante. El proceso de
enseñanza - aprendizaje sufre una modificación en la perspectiva
del uso del ciberespacio, una vez que posibilita nuevas formas de
acceso a las informaciones virtuales y nuevos estilos de raciocinio
y conocimiento; siendo
necesario en el desarrollo de la
investigación, el análisis de los impactos efectivos de estos
cambios en los procesos de enseñanza - aprendizaje.

7) A contribuição do Moodle para o aprendizado
colaborativo de língua inglesa: um estudo de caso
William Mineo Tagata
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Entre as novas tecnologias de informação e comunicação
utilizadas para fins educacionais, os ambientes virtuais de
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aprendizagem ocupam papel de destaque por sua enorme gama
de recursos e acessibilidade. Um desses ambientes de
aprendizagem é o Moodle, atualmente utilizado por uma boa
parcela de alunos e docentes da Universidade Federal de
Uberlândia. Neste trabalho pretendo avaliar o potencial do Moodle
para desencadear situações de interação e de aprendizagem
colaborativa. Essa avaliação se baseia em minha própria
experiência de utilização desse ambiente virtual para
complementar duas disciplinas – uma na graduação e uma na
pós-graduação – que ministrei no primeiro semestre de 2012 no
curso de Letras da Universidade Federal de Uberlândia. Após uma
descrição dos objetivos e formas de utilização da plataforma
virtual, concluo sugerindo que a utilização do Moodle, por si só,
não garante maior interação entre alunos, ou entre alunos e
professor, ou uma aprendizagem realmente colaborativa,
principalmente quando usada para repetir práticas de ensino e
aprendizagem características da sala de aula tradicional – uma
prática que Lankshear & Knobel (2006) chamam de old wine in
new bottles. Seu potencial para a colaboração depende, portanto,
de suas formas de utilização e das concepções epistemológicas,
crenças e princípios pedagógicos subjacentes à sua utilização.

The contribution of Moodle to the collaborative learning
of English: a case study
William Mineo Tagata
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Among the new technologies of information and communication
used for educational purposes, virtual learning enviroments play a
vital role, as a result of their accessibility and wide range of
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resources. One of these virtual learning environments is Moodle,
currently being used by a significant number of teachers and
students at the Federal University of Uberlândia. In this paper I
intend to assess the potential of Moodle to bring about interaction
and collaborative learning. This assessment is based on my own
experience using this learning environment to complement two
subjects (one for graduation and the other for postgraduation
students) I taught in the first semester of 2012 in the course of
Languages at the Federal University of Uberlândia. After a brief
description of my aims and ways of using the virtual platform, I
suggest that using Moodle, in itself, does not guarantee greater
interaction among students, or between students and teacher, or
genuinely collaborative learning, especially when used to reinforce
teaching and learning practices characteristic of the traditional
classroom – something Lankshear and Knobel (2006) have
termed old wine in new bottles. Hence, its potential for
collaboration depends on how it is used, and the epistemological
views, beliefs and principles underlying its use.

8) Utilization Of Facebook In Higher Education

Jamal A. Alsharhan
(King Saud University/Arábia Saudita)

This paper investigates the Facebook utilization by academic staff
in higher education. Facebook can be used to enhance learning
process and such has good value for both academic staff and
students. The Facebook is a web communication and
collaboration tool that can be used to engage students in learning
with others within a collaborative environment .This paper explain
the usage of Facebook in education. Results have indicated that
II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

242

academic staff in higher education have low use of new
technology such as, Facebook in their teaching subject matters.
The study outcomes general recommendation to enhance
academic staff for usage Facebook in teaching with their students

9) Social media and higher education
Alghonaiman Hassan Abdullah
(King Saud University/Arábia Saudita)

We live in a world which is changing. This change is happening in
various fields be it in technology, information and society. This
change has affected the way we see higher education. Higher
education is also moving towards change and that change is
basically due to the emergence and use of new technology. A new
media known as social media is emerging in our society and that
has also affected higher education. This paper talks about the
most important means for the exploitation of social media in
raising the efficiency of Academic Teaching.

10)The Impact of Training Convoys of E-Learning on
the activation of e-learning systems available at
King Saud University by faculty members and
students

Sultan Howedey Almutairy
(King Saud University/Arábia Saudita)
Waleed Saleh Alnumay
(King Saud University/Arábia Saudita)
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The objective of this research is to investigate the effect of
Training Convoys of E-Learning TCEL on the activation of elearning systems used at King Saud University by faculty
members and students. The authors have identified those
systems as: Learning Management System LMS; Blackboard,Eevaluation and E-testing systems, Virtual Classrooms; Elluminate,
and Mobile Learning. To achieve this goal, the researcher monitor
and analyze data and records of the training unit in the Deanship
of e-learning and distance learning using survey method Survey
and Methodology dimensional analysis, and after analyzing the
data resulted in a number of faculty members who have been
trained by TCEL during the academic year 2011-2012 1800 faculty
member has been trained through 127 training session, and the
number of students who have been trained by TCEL 1810
students in 68 training session. As indicated by the data that was
analyzed related to the effectiveness of TCEL in the activation of
e-learning systems, the statistics indicate an increase in the
number of visits to use the LMS by 41.82% percentage, while the
increase in the activities that took place on the LMS 23.72%
percentage. Therefore, results revealed significant effects of the
TCEL in increasing the number of trainees from faculty members
and students, as well as increase the percentage of activation of
the e-learning systems used at King Saud University. Also, the
authors discussed the results of research in relation to its
theoretical framework and proposed some recommendations.
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O impacto de comboios de formação de E-Learning sobre
a ativação de sistemas de e-learning disponíveis na
Universidade Rei Saud por docentes e alunos
Sultan Howedey Almutairy
(King Saud University/Arábia Saudita)
Waleed Saleh Alnumay
(King Saud University/Arábia Saudita)

O objetivo desta pesquisa é investigar o efeito de Comboios de
Formação de E-Learning TCEL na ativação de e-learning sistemas
utilizados no King Saud University por docentes e alunos. Os
autores identificaram esses sistemas como: Aprendendo LMS
sistema de gestão; Blackboard, E-avaliação e E-teste de sistemas,
salas de aula virtuais; Elluminate e aprendizagem móvel. Para
atingir esse objetivo, o pesquisador monitorar e analisar os dados
e registros da unidade de treinamento na Reitoria do e-learning e
ensino à distância por meio de levantamento e análise de
pesquisa de método Metodologia dimensional, e depois de
analisar os dados resultou em um número de docentes que têm
sido treinado por TCEL durante o ano lectivo 1432/1433 AH
membro da faculdade 1800 foi treinado a 127 sessão de
treinamento, eo número de estudantes que foram treinados por
TCEL 1810 alunos em 68 sessões de treinamento. Como indicado
pelos dados que foram analisados relacionadas com a eficácia da
TCEL na activação dos sistemas de e-learning, as estatísticas
indicam um aumento no número de visitas ao usar o LMS
percentagem por 41,82%, enquanto que o aumento das
actividades que tiveram lugar no percentual LMS 23,72%.
Portanto, os resultados revelaram efeitos significativos da TCEL
em aumentar o número de estagiários de professores e alunos,
bem como aumentar a percentagem de activação dos sistemas de
e-learning utilizados na Universidade Rei Saud. Além disso, os
autores discutem os resultados da pesquisa em relação à sua
estrutura teórica e propôs algumas recomendações.
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11)Barriers and Benefits of Using Social Networking
At King Saud University

Uthman T Alturki
(King Saud University/Arábia Saudita)
Abdulmjeid A. Aljerawi
(King Saud University/Arábia Saudita)

Modernization has made the world to be a global village with ease
in interactions among people from different backgrounds.
Compared to the previous decades where people had to travel to
various locations today they simply sit and type their messages in
computers, mobile phones or fax machines and the message is
delivered to the recipient within seconds. Through various
inventions and innovations the world has seen a great shift from
print media to electronic media especially in the last decade. The
use of electronic media in communication has penetrated all
regions of the world within a very short period of time . In
addition, these mediums provide quick messaging that has helped
develop social websites like Face book, LinkedIn and Twitter
among others. This research paper aims at analyzing common
barriers and the expected benefits of using social networking
sites.
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Las barreras y los beneficios del uso de las redes sociales
en la Universidad Rey Saud
Uthman T Alturki
(King Saud University/Arábia Saudita)
Abdulmjeid A. Aljerawi
(King Saud University/Arábia Saudita)

La modernización ha hecho que el mundo sea una aldea global
con facilidad en las interacciones entre personas de diferentes
orígenes. En comparación con las décadas anteriores donde las
personas tenían que viajar a varios lugares hoy en día
simplemente sentarse y escribir sus mensajes en ordenadores,
teléfonos móviles o máquinas de fax y el mensaje se entrega al
destinatario en cuestión de segundos. A través de varios inventos
e innovaciones que el mundo ha visto un gran cambio desde los
medios impresos a los medios electrónicos, especialmente en la
última década. El uso de medios electrónicos en la comunicación
ha penetrado en todas las regiones del mundo en un plazo muy
corto de tiempo. Además, estos medios de proporcionar servicios
de mensajería rápida que ha ayudado a desarrollar sitios web
sociales como Facebook, LinkedIn y Twitter, entre otros. Este
trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los
obstáculos comunes y los beneficios esperados de la utilización de
sitios de redes sociales.
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GT2B - Práticas de sala de aula e avaliação: semelhanças
e especificidades das diferentes áreas
Anna Monteiro Correia Lima Ribeiro
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Ricardo Amâncio Malagoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Cursos de bacharelado em ciências agrárias, biológicas, da saúde,
exatas e da terra, humanas, engenharias e outros abordam em
seus respectivos projetos pedagógicos conteúdos que embasam
futuros profissionais sobre diversas áreas do conhecimento.
Porém, quando o assunto é a docência, esses cursos não
preparam profissionais, e muitas vezes, formam excelentes
técnicos que, quando se tornam docentes, repetem erros que
poderiam ser evitados com as novas técnicas pedagógicas. Por
outro lado, o estudante atual tem acesso a novas tecnologias,
novos conhecimentos no campo das ciências com extrema
facilidade, ampliam suas demandas e ficam mais exigentes no
processo educativo. A monotonia em sala de aula de algumas
disciplinas de cursos de bacharelado resulta em profissionais
desinteressados, acomodados, e até mesmo com aversão a
alguns conteúdos. Isso ocorre principalmente se associado à
mesmice na exposição de alguns conteúdos e avaliações
punitivas. Alguns cursos adotam como práticas de sala de aula a
ministração de conteúdos utilizando uma grande quantidade de
recursos tecnológicos, enquanto outros mantêm o uso de lousa e
giz. Atualmente, alguns cursos de bacharelado têm aperfeiçoado
suas disciplinas de forma que as mesmas
contenham uma carga horária dividida entre aulas teóricas e
práticas, proporcionando aos discentes uma interface entre teoria
e situações do cotidiano das diferentes áreas.
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Geralmente, o sistema de avaliação é dividido em cursos que
utilizam provas e projetos para mensurar o conhecimento, com
cálculos complexos; cursos que fazem uma
avaliação através de provas práticas, as quais visam formar
profissionais com maiores habilidades técnicas; e cursos que
avaliam os discentes em cima da dissertação e/ou discussão de
um determinado assunto. O objetivo deste grupo de trabalho será
promover discussões que gerem uma reflexão sobre as
semelhanças e especificidades das diferentes áreas relacionadas
aos cursos de bacharelado, que poderiam alterar essa situação,
mantendo e até melhorando a qualidade.

GT2B - Teaching practices and evaluation: similarities and
specificities of different areas
Anna Monteiro Correia Lima Ribeiro
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Ricardo Amâncio Malagoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Bachelor‘s degree courses in agricultural sciences, biological
sciences, health sciences, exact sciences, earth sciences, human
sciences, engineering and others bring to their respective
curriculum contents that prepare future professionals for several
areas of knowledge. However, when the subject is teaching,
these courses do not prepare professionals, and often prepare
excellent technicians who repeat mistakes when they become
professors which could be avoided with new teaching techniques.
On the other hand, the current student has access to new
technologies, new knowledge in the sciences with ease,
expanding their demands and becoming more demanding in the
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educational process. The monotony in the classroom of some
bachelor's degree courses results in disinterested and lazy
professionals, who even develops a feeling of aversion to some
contents. This occurs especially if associated with apathy to
expose some contents and punitive assessments. Some courses
adopt the administration of the content by using a large amount
of technological resources as classroom practices, while others
keep the use of blackboard and chalk. Currently, some bachelor‘s
degree courses have improved their disciplines so that they
contain a workload divided into theoretical and practical classes,
providing students an interface between theory and daily
situations in different areas. Generally, the evaluation system is
divided into courses that use tests and projects to measure
knowledge, with complex calculations; courses that make an
evaluation through practical tests which aim to enable
professionals with higher technical skills, and courses that
evaluate students on top of the dissertation and/or discussion of a
specific subject. The aim of this thematic panel will be to promote
discussions that generate a reflection on the similarities and
specificities of diverse areas related to bachelor‘s courses which
might change this situation, maintaining and even improving
quality.
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GT2B - Prácticas de sala de clase y evaluación: similitudes
y especificidades de distintas áreas
Anna Monteiro Correia Lima Ribeiro
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Ricardo Amâncio Malagoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Cursos de grado en ciencias agrícolas, biológicas, exactas, de la
tierra, humanas, ingenierías y otros discuten em sus respectivos
proyectos pedagógicos los contenidos que subyacen la formación
de los futuros profesionales sobre diversas áreas del
conocimiento. Pero cuando se
trata de la enseñanza, estos cursos no prepararan profesionales y
a menudo gradúan excelentes técnicos que, cuando se convierten
en profesores, repiten errores que podrían evitarse con nuevas
técnicas de enseñanza. Por otro lado, el estudiante actual tiene
acceso a las nuevas tecnologías, nuevos conocimientos en las
ciencias con extrema facilidad y amplían sus demandas de
aprendizage tornando más exigentes en el proceso educativo. La
monotonía de las clases de algunas disciplinas de cursos de
bachillerato resulta em La formación de profesionales
desinteresados, acomodados, y hasta mismo con aversión a
algunos contenidos. Esto ocurre especialmente si asociado con la
uniformidad de exposición de algunos contenidos y evaluaciones
punitivas. Algunos cursos adoptan como practicas de clase la
enseñanza de algunos contenidos utilizando una gran cantidad de
recursos tecnológicos, mientras otros mantienen el uso de la
pizarra y tiza. En la actualidad, algunos cursos de bachillerato han
perfeccionado sus disciplinas a fin de que contengan una carga
horaria dividida entre clases teóricas y prácticas, dando a los
estudiantes una interfaz entre la teoría y las situaciones cotidianas
en las diferentes áreas. En general, el sistema de evaluación se
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divide en cursos que utilizan pruebas y proyectos para medir el
conocimiento, con cálculos complejos; los cursos que hacen una
evaluación a través de pruebas prácticas, para formar
profesionales con altos conocimientos técnicos, y cursos que
evalúan por discusión de un determinado tema. El objetivo de
este grupo de trabajo es promover debates que generan una
reflexión sobre las similitudes y especificidades de las diferentes
áreas relacionadas con los cursos de bachillerato, que podrían
cambiar esta situación, manteniendo y hasta mejorando su
calidad.

1) Avaliação da preparação à docência dos discentes
do curso de mestrado em Direito da UFU
Antônio Neto Ferreira dos Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

No debate acadêmico contemporâneo, a formação docente em
direito tem sido posta em segundo plano em detrimento do
conhecimento jurídico específico; prova disso é que há autores na
área das ciências jurídicas que apontam a necessidade de
examinar a falta de discussão sobre tal formação. Como parte de
uma pesquisa em andamento, este texto visa contribuir para
suprir essa carência ao problematizar a formação docente de
alunos do Curso de Mestrado em Direito Público (CMDIP) da
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Seu
enfoque incide na iniciação do graduando bolsista na formação
pedagógica de mestres, regulada pela resolução 3/2009 do
CMDIP e conforme a resolução 1/2000 do Conselho de Pesquisa e
Pós-graduação. A preparação para docência ocorre mediante
planejamento e aplicação, pelos mestrandos, de ações
educacionais (elaboração do plano de ensino e de aulas, sua
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execução, avaliações e relatório final segundo o plano de
trabalho) a graduandos. O CMDIP aprovou a proposta
―Adequação da estrutura mobiliária e de equipamentos para a
melhoria do Estágio de Docência‖ (edital PROPP/PROPLAD
9/2011). A pesquisa que este texto compõe ajudará a aprimorar
essa etapa formativa com material didático-pedagógico para
ensinar e aprender nas ciências jurídicas. O estudo supõe, de
início, pesquisa bibliográfica (teses e dissertações da CAPES sobre
ensino jurídico) e, depois, a produção de resenha de obra que
apresente concepções de tal ensino, da formação docente e da
prática educacional; pesquisa documental (análise de planos de
trabalho e de aulas, relatórios e ações educacionais); e pesquisa
reflexiva com entrevistas semiestruturada para caracterizar a
prática docente de mestrandos pré-selecionados.

Evaluation of teaching training among students
master‟s degree in Law at UFU

of

Antônio Neto Ferreira dos Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

In the academic debate, teacher training in law has been put into
the background over the specific legal knowledge; it proves it the
fact that authors in the area of legal sciences indicate the need to
examine the lack of discussion of such training. As part of a
research in process, this paper aims to help fill this gap by
questioning the teacher education of students of Master‘s Degree
in Public Law (MDPL) of Faculty of Law at Universidade Federal de
Uberlândia. It focuses on the introduction of undergraduates with
scholarship in the pedagogical training of Master‘s Degree
students, regulated by MDPL resolution 3/2009 in conformity with
resolution 1/2000 of the Council for Research and Graduate
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Studies. Preparation for teaching occurs through planning and
implementation of educational activities (making of teaching plan
and classes, their carrying out, assessments, and final report
according to the work plan) by Master‘s degree students among
undergraduates. The MDPL approved the proposal ―Adequacy of
furniture and equipment to improve the Teaching Internship‖
(PROPP/PROPLAD edict number 9/2011). The research this text
makes up will help improve this formative phase (teaching
internship) by providing pedagogical and didactic material for
teaching and learning in legal sciences. It includes bibliographic
research — theses and dissertations on legal education made
available by CAPES, besides a book on conceptions of such
teaching, teacher education and educational practice to be
reviewed; documental research — analysis of plans of work and
lessons, reports and educational activities; and reflexive research
— semi-structured interviews to characterize teaching practices of
preselected Master‘s Degree students.

2) Estranhamento:
trabalhando
com
leituras
diferenciadas no estágio supervisionado em
Química
Cristhiane Cunha Flôr
(Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil)
Wallace Alves Cabral
(Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil)

O Estágio Supervisionado constitui-se em um importante espaço
no que diz respeito à formação de professores de química nos
cursos de Licenciatura. Não o mais importante, tampouco o único.
Porém, cada vez mais surge a necessidade de (re)pensar este
espaço no que diz respeito às práticas que compõem as
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disciplinas de estágio nas Licenciaturas – no caso,
especificamente, a Licenciatura em Química. Nesse sentido, o
presente trabalho visa contribuir para com as discussões sobre o
estágio através de uma reflexão teórica a respeito de práticas de
leituras nas disciplinas de formação de professores de ciências no
geral (e química em particular). Tais reflexões são pautadas no
referencial teórico e metodológico da Análise do Discurso de Linha
Francesa, que tem aportes na obra de Michel Pêcheux e seu
desdobramento no Brasil através dos trabalhos de Eni Orlandi.
Consideramos, assim como Orlandi (1984), que toda leitura tem
sua história, e um mesmo texto pode produzir significados
diversos dependendo do contexto no qual está inserido ou da
época em que é lido, por exemplo. Entendo também que todo
leitor tem sua história de leituras, que vai guiá-lo na produção de
sentidos para determinado contexto. Diante dessas perspectivas,
buscamos a confluência, o(s) ponto(s) onde essas histórias se
encontram, a forma como se constituem leitores e leituras de e
sobre química no Estágio Supervisionado nas Licenciaturas. Para
tratar de tais questões apresentamos uma atividade que tem sido
realizada com as turmas de Estágio Supervisionado da
Licenciatura em Química na Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Tal atividade, chamada
Exercício de Estranhamento, tem por objetivo levar os estudantes
a estranhar o ambiente escolar, desnaturalizando a escola e
pensando diferentes leituras para o ambiente profissional no qual
estarão inseridos.
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Strangeness: working with differentiated readings in the
supervised traineeship in Chemistry
Cristhiane Cunha Flôr
(Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil)
Wallace Alves Cabral
(Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil)

The Supervised traineeship constitutes itself an important space in
what concerns the chemistry professors formation in the courses
of graduation.Not the most important one, neither the unique
one. However, more and more it arises the need of (re) think this
space in what concerns the practices that compose the disciplines
of trainee in graduation in Chemistry. In this way, the present
work contributes with the discutions about the period of
supervised trainee through theoretical reflection about practices
of readings in the sciences professors formation disciplines. The
reflections are guided in the methodological and theoretical
referential of the Analysis of the Discourse of French Line, that
has you basis in the work of Michel Pêcheux and your implication
in Brazil through the works of Eni Orlandi. We consider, as well as
Orlandi (1984), that all readings has their history, and a same text
can produce diverse meanings depending on the context in which
is inserted or of the epoch in that is well-read, by example. We
also comprehend that all reader has his history of readings, that
guide-him in the production of meanings for determined context.
Faced with those perspectives, we seek the confluence, the (s)
point (s) where those histories are found, the form as are
constituted the readers and readings of/about chemistry in the
Supervised trainee. For think this questions, we present an
activity that has been carried out with the groups of Supervised
treinee in Chemistry in the Federal University of Juiz de Fora. This
activity, called Exercise of Strangeness, aims to lead students to
wonder the school environment, denaturalizing school and
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thinking different readings for the professional environment in
which they will be inserted.

Extrañamiento: trabajar con distintas lecturas en la etapa
de supervisión en química
Cristhiane Cunha Flôr
(Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil)
Wallace Alves Cabral
(Universidade Federal de Juiz de Fora/Brasil)

La etapa de supervisión constituye una área importante en lo que
respecta a la formación docente en los cursos de Licenciatura en
Química. No es la más importante ni la única. Sin embargo, hay
una creciente necesidad de (re) pensar este espacio con respecto
a las prácticas que constituyen las disciplinas de la etapa de
supervisión - en este caso, en concreto, la Licenciatura en
Química. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo
contribuir a los debates sobre el escenario a través de una
reflexión teórica sobre las prácticas de lectura en las disciplinas de
la formación del profesorado de ciencias en general (y la química
en particular). Estas reflexiones se basan en el análisis del
discurso teórico y metodológico de la línea francesa, que tiene la
ingesta en la obra de Michel Pecheux y su despliegue en Brasil a
través de la obra de Eni Orlandi. Consideramos, como Orlandi
(1984), que toda lectura tiene su historia, y el mismo texto
puede producir diferentes significados dependiendo del contexto
en el que se introduce o el tiempo que se lee, por ejemplo.
También entendemos que cada lector tiene sus lecturas de
cuentos, que le guiará en la producción de significados a cierto
contexto. Teniendo en cuenta estas perspectivas, buscamos la
confluencia, el punto donde estas historias están, como son los
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lectores y lecturas sobre la química y en la etapa de supervisión
en las Licenciaturas. Para abordar estas cuestiones, presentamos
una actividad que se ha realizada con las clases de la etapa de
supervisión en Química en la Facultad de Educación de la
Universidad Federal de Juiz de Fora. Esta actividad, llamado
ejercicio de extrañamiento, tiene como objetivo llevar a los
estudiantes a pensar el ambiente escolar, desnaturalizando la
escuela y pensar diferentes lecturas para el entorno profesional
en el que se inserta.

3) O ensino como conversação: o uso de
metodologias de ensino centradas no grupo e de
avaliação processual
Emerson Fernando Rasera
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O ensino superior visa formar profissionais aptos a responder às
necessidades da sociedade, os quais devem transpor os
conhecimentos teóricos para contextos práticos, num permanente
exercício de adaptação e criação. Buscando contribuir com a
reflexão sobre as formas de promover tal aprendizagem, este
trabalho tem por objetivo analisar o uso de metodologias de
ensino centradas no grupo e de avaliação processual. Baseados
em um estudo de caso, descreveremos os procedimentos
didáticos e avaliativos de uma disciplina que adota tais
metodologias, a Teorias e Técnicas de Grupo (Psicologia/UFU).
Essa disciplina apresenta aos alunos as principais teorias
psicológicas sobre os grupos e os capacita a realizar intervenções
grupais, possuindo um módulo teórico e outro prático. Na
apresentação da teoria , são utilizadas exposição dialogada,
discussão em pequenos grupos, análise de casos e jogos
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conceituais, os quais exigem envolvimento intenso dos alunos e o
deslocamento do professor da posição de transmissor de
conteúdos para a de facilitador do processo de aprendizagem. A
avaliação desse módulo se dá por meio da redação de uma
análise de produtos culturais (filmes, contos, etc.) em que o aluno
ilustra e discute conceitos aprendidos, possibilitando a expressão
autoral, crítica e criativa. O módulo prático se dá por meio da
participação e coordenação de oficinas grupais vivenciais com
toda a turma. Os alunos realizam o planejamento,
desenvolvimento e avaliação de tais oficinas a partir da
supervisão permanente do professor, a qual se transforma em
possibilidade combinada de análise e avaliação. Essa avaliação é
complementada pela redação de questionários reflexivos, em que
o aluno analisa as aprendizagens pessoais decorrentes das
situações vividas em sala. Concluímos que essa forma práticoreflexiva de ensino e avaliação focada no grupo permite ao aluno
aprender a partir da própria experiência, adquirindo novos
conhecimentos e desenvolvendo habilidades técnicas de forma
contextualizada, significativa e transformadora.

Teaching as conversation: the use of group-centered
teaching methods and process evaluation
Emerson Fernando Rasera
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Higher education aims to train professionals that answer the
needs of society, being able to apply theoretical knowledge in
practical contexts, in a permanent exercise of adaptation and
creation. Seeking to contribute to the debate about how to
promote such learning, this paper aims to examine the use of
group-centered teaching methods and process evaluation. Based
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on a case study, we describe the organization of a course that
adopts such methodologies, Group Theories and Techniques
(Psychology/UFU). This course introduces students to the major
psychological theories about groups and enables them to conduct
group interventions. It has a theoretical and practical module. In
the theoretical module, dialogical presentation, small group
discussion, case analysis and conceptual games are used, which
require from the students an intense involvement and from the
teacher the displacement from the position of transmitting
content to the facilitation of the learning process. The assessment
of this module is based on the writing of a paper in which the
student analyzes a cultural product (movie, novel, etc.),
discussing and illustrating the concepts learned. It enables the
student‘s authorial, critical and creative expression. The practical
module requires the students their participation and coordination
of group workshops with the entire class. Students plan, develop
and evaluate such workshops with the permanent supervision of
the teacher. The supervision allows the combination of analysis
and evaluation. This assessment is complemented by reflective
questionnaires in which the student analyzes the personal
learning arising from situations in the classroom. We conclude
that this form of practical-reflective teaching and evaluation
focused on the group allows students to learn from their own
experience, acquiring new knowledge and developing technical
skills in a contextualized, meaningful and transformative way.
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La enseñanza como conversación: el uso de metodologías
de enseñanza centradas en el grupo y de evaluación
procesal
Emerson Fernando Rasera
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

La enseñanza superior pretende formar profesionales aptos para
responder a las necesidades de la sociedad, los cuales deben
traspasar los conocimientos teóricos para contextos prácticos, en
un permanente ejercicio de adaptación y creación. Buscando
contribuir con la reflexión sobre las formas de promover tal
aprendizaje, este trabajo tiene como objetivo analizar el uso de
metodologías de enseñanza centradas en el grupo y de
evaluación de proceso. Basados en un estudio de caso,
describiremos los procedimientos didácticos y evaluativos de una
asignatura que adopta tales metodologías, Teorías y Técnicas de
Grupo (Psicología/UFU). Esta materia presenta a los alumnos las
principales teorías psicológicas sobre los grupos y los capacita
para realizar intervenciones grupales, teniendo un módulo teórico
y otro práctico. En la presentación de la teoría, se utiliza: la
exposición dialogada, la discusión en pequeños grupos, los
análisis de casos y los juegos conceptuales, los cuales exigen una
participación intensa de los alumnos y el cambio en la posición del
profesor como transmisor de contenidos a la de facilitador del
proceso de aprendizaje. La evaluación de ese módulo se da por
medio de la redacción de un análisis de productos culturales
(películas, cuentos, etc.) en que el alumno ilustra y discute
conceptos aprendidos, posibilitando la expresión autoral, crítica y
creativa. El módulo práctico se da por medio de la participación y
coordinación de talleres grupales vivenciales con toda la clase.
Los alumnos realizan el planeamiento, desarrollo y evaluación de
tales talleres bajo la supervisión permanente del profesor, la cual
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se transforma en una posibilidad combinada de análisis y
evaluación. Esta evaluación es complementada por la redacción
de cuestionarios reflexivos, en los cuales el alumno analiza los
aprendizajes personales resultantes de las situaciones vividas en
clase. Concluimos que esa forma práctico-reflexiva de enseñanza
y evaluación enfocada en el grupo permite, al alumno, aprender a
partir de la propia experiencia, adquiriendo nuevos conocimientos
y desarrollando habilidades técnicas de forma contextualizada,
significativa y transformadora.

4) Produção de maquetes como técnica alternativa de
ensino e motivação dos alunos da disciplina de
Imunologia
Eneida César Mastrantonio
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Fernanda Rosalinski-Moraes
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Os cursos superiores de bacharelado das áreas biológicas e da
saúde exigem a necessidade de abordar uma série de conteúdos
específicos da área de atuação daquele profissional. Por conta de
sua formação como bacharel, nem sempre o docente tem
fundamentos psicopedagógicos que lhe permitam lidar com as
dificuldades de aprendizado e propor alternativas para
incrementar o desempenho discente. Esta carência é bastante
evidente na disciplina de Imunologia, cujo objetivo é estudar
como o organismo responde aos agentes agressores. A resposta
imunológica envolve uma complexa inter-relação entre células e
moléculas, cujo tamanho de alguns componentes foge à
resolução microscópica. Isto torna a compreensão do processo de
resposta imune difícil para a maior parte dos alunos, mesmo com
auxílio de recursos áudio-visuais. A técnica de ensino mais
empregada em escolas superiores, e até vista por alguns como
única possível nesse nível de ensino, é a expositiva. Entretanto,
alguns autores detectaram pontos de tensão neste processo,
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reduzindo o interesse dos alunos pela disciplina. Por isso sugerese ministrar seu conteúdo por meio de novas técnicas, a partir
das quais os discentes deveriam ser estimulados a alterar sua
rotina passiva no processo ensino aprendizagem. O objetivo deste
trabalho é mostrar a importância do uso de materiais didáticos
alternativos para produção de maquetes no ensino de
Imunologia, a fim de tornar as aulas mais atrativas e promover a
motivação discente, bem como analisar o desempenho nas
atividades e avaliações. Para isto, será apresentado o relato da
experiência na proposta de elaboração de maquetes por
discentes, como técnica auxiliar de ensino da estrutura molecular
de componentes do sistema imunológico em turmas de alunos de
medicina veterinária e zootecnia.
Production of models as an alternative method of
education and motivation in graduation students of
immunology
Eneida César Mastrantonio
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Fernanda Rosalinski-Moraes
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The Bachelor degrees of Biological and Health sciences require to
teach a great number of specific contents of that professional
area of expertise. As a bachelor, the professor is not always
psychopedagogicaly prepared to deal with learning difficulties and
to propose alternatives to enhance student performance. This is
very evident in Immunology chair, whose objective is to study
how the body responds to aggressive agents. The immune
response involves a complex interplay between cells and
molecules, whose size of some components are lower to the
microscopic resolution. This does the understanding of the
immune response difficult for most of the students, even with the
aid of the same audio-visual features. The teaching method used
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in most schools, and seen by some as the only possible at this
level of teaching is the expository one. However, some authors
detected tension points in this process, that reduce the interest of
students by discipline. Therefore it is suggested to provide new
techniques or learning, from which the students should be
encouraged to change their passive routine in the learning
process. The objective of this work is to show the importance of
using alternative materials for the production of models to the
study of immunology in order to make lessons more attractive
and to promote student motivation, as well as analyzing the
performance activities and assessments. In this report, a proposal
of using models developed by students of Veterinary Medicine and
Animal Science will be presented as an auxiliary technique for
teaching and learning the molecular structure of some
components of the immune system.

Producción de maquetas como modelos de técnicas
alternativas para la educación y motivación de los
alumnos de la disciplina inmunología
Eneida César Mastrantonio
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Fernanda Rosalinski-Moraes
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Los cursos superiores de bachillerato de las áreas biológicas y de
salud requieren la necesidad de abordar una serie de contenidos
específicos de la actividad profesional. Debido a su formación
como bachiller, el profesor no siempre tiene fundamentos
psicopedagógicos que le permitan hacer frente a las dificultades
del aprendizaje y proponer alternativas para mejorar el
rendimiento del estudiante. Esta deficiencia es muy evidente en la
disciplina Inmunología, cuyo objetivo es estudiar de qué manera
un organismo responde a los agentes agresores. La respuesta
inmune involucra una compleja interacción entre células y
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moléculas, con algunos componentes que tienen tamaños que
escapan a la resolución microscópica. Esto hace que la
comprensión de las respuestas inmunes sean difíciles de entender
para la mayoría de los alumnos, aún con la ayuda de recursos
audiovisuales. La técnica de enseñanza mediante exposición es
utilizada en la mayoría de las facultads y es vista por algunos
como la única posible en este nivel de la educación. Sin embargo,
algunos autores han detectado "puntos de tensión" en este
proceso, lo que disminuye el interés de los alumnos por la
disciplina. Por lo tanto, se sugiere enseñar su contenido mediante
nuevas técnicas a partir de las cuales los estudiantes deben ser
estimulados a cambiar su rutina pasiva en el proceso de
aprendizaje. El objetivo del presente trabajo es mostrar la
importancia del uso de materiales didácticos para la producción
de modelos alternativos en la enseñanza de Inmunología con el
fin de hacer que las clases resulten más atractivas y promover la
motivación del estudiante, así como también analizar el
desempeño en las actividades y evaluaciones. Para ello se
presentará un informe de la experiencia de la propuesta para el
desarrollo de modelos para los estudiantes, como técnica auxiliar
de enseñanza de la estructura molecular de los componentes del
sistema inmune en las clases de medicina veterinaria y zootecnia.
5) O „Estágio em Docência‟ e o aprimoramento
didático na graduação
Gabriela Martins Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Emerson Fernando Rasera
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabalho tem como objetivo analisar como o ‗Estágio em
Docência‘ cria oportunidades para o aprimoramento didático do
ensino de graduação. A partir de um estudo de caso, discutiremos
como essa disciplina permite, ao mesmo tempo, a formação
docente do pesquisador e a reflexão sobre os métodos de ensino
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e de avaliação na graduação. Apresentaremos o ‗Estágio em
Docência‘ desenvolvido no Mestrado em Psicologia da UFU, na
disciplina ―Teoria e técnicas de grupo‖, da graduação em
Psicologia. Esta disciplina objetiva propiciar aos alunos a
compreensão das principais contribuições à teoria e técnica de
grupo e desenvolver a habilidade de realizar intervenções com
grupos. Para tanto, foram ministradas aulas expositivas e/ou para
discussão de textos, atividades divididas entre o professor
orientador e o estagiário em docência. Além disso, os alunos da
graduação puderam planejar e coordenar oficinas em grupo.
Neste processo, eles contaram com supervisões com o professor
da disciplina e com o estagiário em docência: uma para
planejamento, em que foram discutidas possíveis dificuldades e
potencialidades de propiciar a participação dos colegas; e outra
supervisão de avaliação, quando, após a oficina coordenada, os
alunos se auto avaliaram com a mediação do professor da
disciplina e do estagiário em docência. Assim, esta experiência
retrata uma prática de ‗Estágio em Docência‘ que propicia ao
estagiário uma vivência na função de docência que vai além do
desenvolvimento da didática para ministrar conteúdos. Com isso,
o estagiário pôde experienciar o contato com critérios de
avaliação sensíveis ao contexto e à prática desenvolvida pelos
alunos, pois a avaliação foi discutida com os alunos, num
processo de construção do conhecimento e reflexão sobre a
prática. A participação do estagiário, por outro lado, permitiu ao
professor orientador a reflexão permanente sobre as atividades
propostas a partir da co-construção das ações com alunos e
estagiário em docência, promovendo o aprimoramento didático da
disciplina e o uso de avaliações contextuais.
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The 'Teaching Internship' and the improvement of
undergraduate teaching
Gabriela Martins Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Emerson Fernando Rasera
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This study aims to analyze how the 'Teaching Internship' creates
opportunities for improving undergraduate teaching. Based on a
case study, we discuss how this internship allows a teaching
experience for the graduate student and a reflection on teaching
methods and evaluation tools. We will present the 'Teaching
Internship' of the Psychology Master Program (UFU), as
developed in an undergraduate psychology course – Group
Theory and Techniques. This course offers an understanding of
the main contributions to the theory and technique of group work
and promotes the development of the ability to conduct groups.
Lectures and group discussion were performed by the teacher and
the teaching intern. Likewise, the undergraduate students
planned and coordinated group workshops. In this process, they
relied on the teacher and the teaching intern supervision: they
had one meeting to discuss difficulties and resources for
promoting the participation of colleagues in the workshop; and
another one to evaluate the workshop, when students made a
self-assessment with the help of the teacher and the teaching
intern. The report of this experience portrays the practice of ''''''''
Teaching Internship'''''''' that provides the intern a teaching
training that goes beyond the development of didactic skills to
teach the course content. The intern learned evaluation criteria
that are sensitive to context and to the practice developed by the
students. The evaluation was discussed with the students in a
process of knowledge construction and reflection on practice. The
participation of the intern, on the other hand, allowed the teacher
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an ongoing reflection on the activities co-constructed with the
undergraduate students and the teaching intern, which promoted
the improvement of teaching methods and the use of contextual
evaluations.

La „Práctica Docente‟ y el perfeccionamiento didáctico en
la graduación
Gabriela Martins Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Emerson Fernando Rasera
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este trabajo tiene como objetivo analizar como la ‗Práctica
Docente‘ crea oportunidades para el perfeccionamiento didáctico
de la enseñanza universitaria. A partir de un estudio de caso,
discutiremos como esa materia permite, también, la formación
docente del investigador y la reflexión sobre los métodos de
enseñanza y de evaluación en la carrera. Presentaremos la
‗Práctica Docente‘ desarrollada en la Maestría en Psicología de la
UFU, en la materia ―Teoría y técnicas de grupo‖, de la graduación
en Psicología. Esta materia tiene el objetivo de propiciar a los
alumnos la comprensión de las principales contribuciones a la
teoría y técnica de grupo y desarrollar la habilidad de realizar
intervenciones con grupos. Para esto, fueron dadas clases
expositivas y/o para discusión de textos, actividades que fueron
divididas entre el profesor orientador y el practicante docente. Del
mismo modo, los alumnos de la carrera pudieron planear y
coordinar talleres en grupo. En este proceso, fueron supervisados
por el profesor de la materia y con el practicante docente: una
supervisión para planeamiento, en que fueron discutidas posibles
dificultades y potencialidades de propiciar la participación de los
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compañeros en el taller; y una supervisión de evaluación del
taller, cuando, después del taller coordinado, los alumnos se auto
evaluaron con la mediación del profesor de la materia y del
practicante docente. Así, esta experiencia retrata un ejercicio de
‗Práctica Docente‘ que propicia al practicante una vivencia en la
función docente no solo en el desarrollo de la didáctica para dar
contenidos. Con eso, el practicante pudo vivir la experiencia de
contacto con criterios de evaluación sensibles al contexto y a la
práctica desarrollada por los alumnos, pues la evaluación fue
discutida con los alumnos, en un proceso de construcción del
conocimiento y reflexión sobre la práctica. La participación del
practicante, por otro lado, permitió al profesor orientador la
reflexión permanente sobre las actividades propuestas a partir de
la co-construcción de las acciones con alumnos y practicante
docente, promoviendo el perfeccionamiento didáctico de la
asignatura y el uso de evaluaciones contextuales.

6) O estagio e o desenvolvimento cultural nas escolas
municipais: uma avaliação reflexiva
Inalda Maria Duarte de Freitas
(Universidade Estadual De Alagoas/Brasil)
Maria do Carmo Duarte de Freitas
(Universidade Estadual De Alagoas/Brasil)

Essa pesquisa versa sobre o tema: O Estágio e o
Desenvolvimento Cultural das Escolas Municipais: uma Avaliação
Reflexiva. Seu objetivo foi analisar o papel da avaliação, durante
essa investigação para dar uma contribuição à sociedade e a
comunidade acadêmica, através do acompanhamento avaliativo,
durante as fases e etapas dessa experiência dos estagiários,
futuros professores de língua francesa frente à contribuição deles
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próprios, quanto à política cultural que constitui uma polêmica
muito importante acerca do domínio da educação e do processo
da aprendizagem dessa língua estrangeira. para os estudantes
das 02 (duas) escolas municipais: ―Zélia Barbosa‖ e ―Claudecy
Bispo‖, as quais foram contempladas para a realização do estágio
com relevância acerca da política cultural, pela Universidade
Estadual de Alagoas-Uneal, na comunidade onde as escolas
contempladas estão inseridas. Essa investigação é do tipo
qualitativa, também, bibliográfica e sua metodologia versa sobre
reflexões acerca do construtivismo conforme as atividades
trabalhadas. A teoria da pesquisa foi embasada conforme a
literatura pertinente, segundo: Souza, (2007); Castro, (2008);
Calvet (1999); Pimenta; Severino (2011) e outros. Enfim, chegouse a uma conclusão: que a avaliação reflexiva, o estágio na etapa
de regência e a política cultural são meios de integração que
exprimem novas reflexões para o ensino e a aprendizagem,
alargando uma nova compreensão da educação em geral.

The stage and cultural development in schools: an
evaluation reflective
Inalda Maria Duarte de Freitas
(Universidade Estadual De Alagoas/Brasil)
Maria do Carmo Duarte de Freitas
(Universidade Estadual De Alagoas/Brasil)

This research deals with the theme: The Stage and Cultural
Development of Municipal Schools: A Reflective Evaluation. His
goal was to analyze the role of evaluation during this investigation
to make a contribution to society and the academic community,
by monitoring evaluation, during the phases and stages of
experience of trainees, future teachers of French language front
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of their own contribution, as the cultural policy is a very important
debate about education and the process of learning this language.
For students of the two (02) public schools: "Zelia Barbosa" and
"Claudecy Bishop", which were contemplated to execution of
traineeship with relevance about cultural policy, through the State
University of Alagoas (UNEAL) in the community where schools
contemplated are inserted. This is a qualitative research,
bibliographic too and its methodology deals with thoughts about
the constructivism as the activities worked. The theory of
research was based as pertinent literature, according to: Souza,
(2007), Castro (2008), Calvet (1999); pepper; Severino (2011)
and others. Finally, we have come to the end: the reflective
assessment, the traineeship in the stage of conducting and
cultural policy are ways of integration which express new
thoughts for teaching and learning by extending a new
understanding of education in general.

Etapa y el desarrollo cultural en la escuela municipal: una
evaluación reflexiva
Inalda Maria Duarte de Freitas
(Universidade Estadual De Alagoas/Brasil)
Maria do Carmo Duarte de Freitas
(Universidade Estadual De Alagoas/Brasil)

Esta investigación aborda el tema: el escenario y las Escuelas
Municipales de Desarrollo Cultural: Una evaluación reflexiva. Eso
es parte de la continuación de un grupo de investigación en
curso, la Universidad Uneal-Estado de Alagoas. Su objetivo fue
analizar el papel de la evaluación para hacer una integración
entre la sociedad y la comunidad académica mediante la
supervisión de las medidas de evaluación durante esta
experiencia de los alumnos de habla francesa, en comparación
con la contribución de los mismos como el desarrollo cultural
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ligado a la historia de la creación de les Escuelas de tiempo
completo, lo cual es una importante controversia, acerca de la
identificación con el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta
lengua extranjera. Fomentar la interacción entre los alumnos en
formación y estudiantes de las escuelas ", Zelia Barbosa" y
"Claudecy obispo," desde 2007, la continuación del proyecto
iniciado en 2008 escuelas "Profesor Benildo", "Manuel Juan
Pérez"; "José Ursulino" Bridges y Miranda, todo contemplado para
llevar a cabo la etapa de observación de la cultura regional de la
comunidad donde operan. Esta investigación es el estudio de caso
también la literatura. Su metodología es sobre el constructivismo
como las técnicas, herramientas y actividades trabajadas. La
investigación se basa la teoría de la literatura como el segundo:
Souza, (2007), Castro (2008), Calvet (1999), pimienta, Severino
(2011) y otros. Llegamos a la conclusión de que la evaluación
reflexiva, el estadio y el desarrollo cultural son los medios de
expresión de la integración de ideas para la enseñanza y el
aprendizaje, mejorar la comprensión de relevantes estudios a
tiempo completo.
7) Grupos operativos de ensino-aprendizagem em
ciências da saúde: experiência didática
Luis Ernesto Rodriguez Tapia
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Estudo sobre experiência didática com grupos operativos de
ensino-aprendizagem em
ciências da saúde. Descreve-se a
experiência didática numa universidade pública brasileira relativa
aos seguintes cursos: medicina, enfermagem, mestrado em clínica
médica (atuais cursos de mestrado e doutorado em ciências da
saúde), mestrado e doutorado em imunologia e parasitologia
aplicadas (experiência didática desativada atualmente) e
programa de residência médica em psiquiatria. Formula-se a
hipótese de que é possível otimizar o processo de ensinoaprendizagem pela participação organizada dos alunos em grupos
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operativos de ensino-aprendizagem. Procede-se à descrição e
análise do material de dados de questionário padronizado da
opinião avaliativa dos alunos participantes sobre a experiência
didática. Itens avaliados: 1) matéria lecionada; 2) didática; 3)
relação interpessoal professor-aluno; 4) qualidade/atualização da
bibliografia utilizada; 5) forma de avaliação. A aplicação do teste
2 (Qui-quadrado) indica diferença estatística significante
sugerindo diferenças reais na população de estudantes nos
seguintes casos: i) amostra de 05 (cinco) turmas de discentes do
curso de medicina (n=196), 2 observado = 56,278, 2 crítico =
32,00, gl = 16,  = 0,01); ii) amostra de discentes do curso de
medicina (n=34), 2 observado = 30,274, 2 crítico = 26.296, gl
= 16,  = 0,05); iii) amostra de
04 (quatro) turmas de
discentes do curso de medicina (n=155), 2 observado = 46,339,
2 crítico = 32,000, gl = 16,  = 0,01); iv) amostra de 01 (uma)
turma de alunos do curso de enfermagem (n= 42), 2 observado
= 31,03, 2 crítico = 26,217, gl = 12,  = 0,01). A análise
qualitativa de dados relativas às turmas de alunos do curso de
mestrado em clínica médica (n=07), mestrado e doutorado em
imunologia e parasitologia aplicadas (n=12) também mostra
tendência à avaliação positiva da experiência didática. Tendência
análoga
ter-se-ia no programa de residência médica em
psiquiatria. Conclui-se que a hipótese do estudo mostra
fundamentação teórica e evidência fatual adequadas.
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Teaching-and-learning training groups in health sciences:
didactic experience
Luis Ernesto Rodriguez Tapia
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Study on a didactic experience using teaching-and-learning
training groups in health sciences. It describes the didactic
experience at
a public Brazilian university concerning the
following courses: medicine, nursing, master's course in clinical
medicine (nowadays master's course and doctorate in health
sciences), master's course and doctorate in applied immunology
and parasitology (didactic experience dismounted in these present
times), and a psychiatry residency program. It is formulated the
hypothesis that it is possible to optimize the teaching-andlearning process by the methodical participation of the students in
experiential teaching-and-learning training groups. It is proceeded
to describe and analyze the research data material of a
standardized questionnaire concerning the students‘ evaluative
opinions about the didactic experience. Items evaluated: 1)
matter lectured, 2) didactics, 3) teacher-student interpersonal
relationship, 4) quality/ up-to-dateness of the utilised
bibliography. The application of 2 (chi square) test indicates
significant statistical differences suggesting real differences in the
students population according the following cases: i) sample of
05 (five) groups of medicine students, (n=196), 2 statistic
observed value = 56,278, 2 critical table value = 32,00, degree
of freedom = 16,  = 0,01; ii) sample 01 (one) group of
medicine students (n=34), 2 statistic observed value = 30,274,
2 critical table value = 26.296, degree of freedom = 16,  =
0,05; iii) sample of 04 (four) groups of medicine students
(n=155), 2 statistic observed value = 46,339, 2 critical table
value = 32,000, degree of freedom = 16,  = 0,01; iv) sample
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of 01 (one) group of nursing students (n= 42), 2 statistic
observed value = 31,03, 2 critical table value = 26,217, degree
of freedom = 12,  = 0,01. The qualitative analysis of data
concerging both, the group of master's course in clinical
medicine students (n=07), and the group of master's course and
doctorate in applied immunology and parasitology students
(n=12) show the tendency to evaluate positively the didacttic
experience. Analogous tendency it would be observed in the a
psychiatry residency program. It is concluded that the study's
hypothesis exhibits adequate theoretical foundation and factual
evidence.

Grupos operativos de enseñanza-aprendizaje en ciencias
de la salud: uma experiencia didáctica
Luis Ernesto Rodriguez Tapia
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Estudio sobre una experiencia didáctica con grupos operativos de
enseñanza-aprendizaje en ciencias de la salud. Se describe la
experiencia didáctica en una universidad pública
brasileña,
relativa a los siguientes cursos: pregrado en medicina, pregrado
en enfermeria, maestría en clínica médica (actuales cursos de
maestría y de doctorado en ciencias de la salud), maestría y
doctorado en inmunologia y parasitologia aplicadas (experiência
didática desactivada actualmente), y un programa de especialidad
médica en psiquiatria. Se formula la hipótesis de que es posíble
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, através de la
participación organizada de los alumnos en grupos operativos de
enseñanza-aprendizaje. Se procede a la descripción y análisis del
material de datos de un cuestionário normalizado de la opinión
evaluativa de los alumnos participantes sobre la experiencia
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didáctica. Items evaluados: 1) matéria enseñada; 2) didáctica; 3)
relación interpersonal profesor-alumno; 4) cualidad/actualización
de la bibliografia utilizada; 5) forma de evaluación. La aplicación
del test 2 (Chi-cuadrado) indica diferencia estadística
significante, sugiriendo diferencias reales en la población de
estudantes, en los siguientes casos: i) muestra de 05 (cinco)
grupos de estudiantes de medicina (n=196), 2 observado =
56,278, 2 crítico = 32,00, gl = 16,  = 0,01; ii) muestra de 01
grupo de estudiantes de medicina (n=34), 2 observado =
30,274, 2 crítico = 26.296, gl = 16;  = 0,05; iii) muestra de
04 (quatro) grupos de estudiantes de medicina (n=155), 2
observado = 46,339, 2 crítico = 32,000, gl = 16,  = 0,01);
iv) muestra amostra de 01 (uma) grupo de estudiantes de
enfermeria (n= 42), 2 observado = 31,03, 2 crítico = 26,217, gl
= 12;  = 0,01. El análisis cualitativo de datos relativos a los
grupos de estudiantes del curso de maestria en clínica médica
(n=07),
y de maestria y
doctorado em inmunologia y
parasitologia aplicadas (n=12) también muestra tendência a la
evaluación positiva de la experiencia didáctica. Tendencia análoga
se tendria en el programa de espeacialidade médica em
psiquiatria. Se concluye que la hipótesis del estudio exhibe
fundamentación teórica y evidencia factual adecuadas.
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8) Técnicas cinematográficas e aprendizagens: uma
experiência com o PET Ciências da Natureza e
Matemática (UFTM)
Luís Gustavo da Conceição Galego
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)
Váldina Gonçalves da Costa
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

O ambiente escolar é foco de múltiplas manifestações culturais,
dentre as quais o cinema é uma das mais utilizadas. A projeção
de um filme com a finalidade de se ilustrar um determinado
conteúdo é uma prática recorrente na sala de aula, mas o cinema
oferece possibilidades que transcendem a própria projeção. Uma
delas é a utilização de recursos cinematográfico tais como
enquadramentos, movimentos de câmera e ângulos na produção
de objetos educacionais. Nessa perspectiva, os alunos do
Programa de Educação Tutorial (PET) Ciências da Natureza e
Matemática foram convidados a refletir sobre essas possibilidades
e a produzir um curta-metragem de até três minutos no qual as
aplicassem. Assim,com o objetivo de investigar como os
estudantes se apropriam das técnicas cinematográficas e que
aprendizagens poderiam ser suscitadas a partir da experiência
vivida, foram apresentados os conceitos cinematográficos aos
petianos, que posteriormente, em grupos, produziram três curtas.
Os resultados revelaram o quanto os petianos se apropriaram das
técnicas produzindo curtas que apresentaram diferentes,
enfoques técnicos e conceituais, sendo um deles rico na
exploração dos planos e movimentos de câmera (Escolhas), ou
outro nos recursos de edição (Criador X Criatura) e o terceiro com
argumento e roteiro com forte crítica social e utilização de
técnicas do cinema mudo (Tecnologia na Roça). A experiência
com o grupo PET mostrou que,ao contrário da utilização
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tradicional como recurso ilustrativo, o cinema em sala-de-aula
pode ser utilizado para desenvolver a criatividade, gerar
aprendizagens e estimular o protaganismo juvenil.

Cinematographic techniques and learning: an experience
with Natural Sciences and Mathematics PET (UFTM)
Luís Gustavo da Conceição Galego
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)
Váldina Gonçalves da Costa
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

The school environment is the focus of multiple cultural events,
among which the cinema is one of the most used. The projection
of a film in order to illustrate a particular content is a common
practice in the classroom, but the movies offer possibilities that
transcend their own exhibition. Once these approaches is the use
of cinematic features such as framing, camera movements and
angles in the educational materials production. From this
perspective, the students of Tutorial Education Program (PET)
Natural Sciences and Mathematics were invited to reflect on these
possibilities and produce a short film of up to three minutes in
which to apply them. Thus, in order to investigate how the
students take ownership of cinematic techniques and learning
that could be raised from the experience, the concepts were
presented to PET students, which later, in groups, produced three
short films. The results revealed how these students appropriated
techniques producing short films that showed different technical
and conceptual approaches, one being rich in exploration plans
and camera movements (Choices), or in other editing features
(Creature X Creator) and third argument and screenplay with
strong social critique and use of silent film techniques (Country in
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Technology). Experience with PET group showed that, unlike the
traditional use as a resource illustrating the cinema hall-of-class
can be used to develop creativity, stimulate learning and generate
young protagonism.

Técnicas en cinematografía y aprendizajes: una
experiencia con PET Ciencias Naturais e Matemática
(UFTM)
Luís Gustavo da Conceição Galego
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)
Váldina Gonçalves da Costa
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

El ambiente de la escuelaes el centro demúltiplesactividades
culturales, entre las que el cinees unode los más utilizadosenlas
estrategias de enseñanzadiferentes. La proyección de
unapelículacon el fin deilustrarun contenido particulares una
práctica comúnen la clase,pero la películaofrece posibilidadesque
trasciendenpropia proyección.Uno de ellos eseluso de las
característicascinemáticastales comoencuadre,movimientos de
cámarayángulos enla producción de materialeseducativos.Desde
esta
perspectiva,
los
estudiantes
del
Programa
de
TutoríaEducación (TEP) de CienciasNaturales y Matemáticasfueron
invitados areflexionar sobreestas posibilidades yproducirun
cortometrajede hasta tresminutos paraaplicarlas.Los conceptosse
presentarona la película petianosse dividieron en tresgruposy se
les diotres días parallevar a cabola filmaciónymontaje corto, que
fue socializadaentoncesentre los grupos.Después de laprimera
proyección,se hicieron algunas sugerenciaspara mejorar lacorta y
losestudiantes hicieronuna nueva edición, que comparte con todo
el grupo.Los cortossepresentaron diferentesenfoques técnicosy
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conceptuales, uno que es rico enlos planes de exploracióny
movimientos de cámara(Opciones), o en otrasfunciones de
edición(X CreatureCreator) y el tercer argumentoy guión con
fuerte crítica social y el usodetécnicasdel cine mudo(Tecnologíaen
Roca) Experiencia con PETgrupo demostró que, a diferencia del
uso tradicional comoun recursoque ilustra elcinesalón de laclase
se puede utilizarparadesarrollar la creatividad,estimular el
aprendizaje y generar protagonismo juvenil.

9) Projetos interdisciplinares no ensino superior: uma
prática em prol da aprendizagem significativa
Simone Vieira de Melo Shimamoto
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Tatiane Alves Maciel Barbosa
(Instituto Teresa Valsé/Brasil)

O presente trabalho visa refletir sobre a importância da
interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem no Ensino
Superior. A proposta interdisciplinar é imprescindível na prática
educacional escolar na sociedade atual, posto envolver uma
diversidade de concepções teóricas, exigindo um projeto coletivo
e colaborativo, de influência mútua e integração entre as
disciplinas, sem que nenhuma delas se constitua eixo norteador,
superando assim, as contradições vivenciadas. Nogueira (2001)
aponta a necessidade de desenvolver uma atitude interdisciplinar,
para que a prática educacional seja mais significativa em prol da
melhoria da qualidade do Ensino Superior, mediante a superação
da fragmentação, uma vez que orienta a formação global do
homem. É importante salientar que, para que este novo papel
social da educação se cumpra, com a aprendizagem significativa e
interdisciplinar, é mister que se repense o funcionamento da
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universidade quanto aos conteúdos, metodologias, atividades e
dialogia conteúdo/forma, além do modo de ver o aluno e os
atributos que se devem incentivar, dentre eles: autonomia,
expressividade, valorização e criticidade. Desta forma, para que
haja interdisciplinaridade na universidade, faz-se necessário que
ocorram profundas mudanças na vida acadêmica, abrindo
espaços para a partilha de vivências e conhecimentos das
diferentes áreas do saber, possibilitando uma prática pedagógica
que considere a contextura e a complexidade da sociedade em
que vivemos. Tais mudanças englobam revisão de currículos,
comportamentos, planejamentos, avaliação e real comunicação
partilhada na prática educativa, além do desenvolvimento de
projetos interdisciplinares capazes de pronunciar de forma clara
as mais diversas contribuições advindas das interações entre as
disciplina.

Interdisciplinary projects in higher education: a practical
in support of significant learning
Simone Vieira de Melo Shimamoto
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Tatiane Alves Maciel Barbosa
(Instituto Teresa Valsé/Brasil)

The present work aims to reflect on the importance of
interdisciplinarity in the teaching-learning in Higher Education.
The interdisciplinary approach is essential in educational practice
school in today's society, since it involves a variety of theoretical
concepts, requiring a collective project can establish a dialogue
that is marked by collaboration across disciplines, without which
none of them constitutes a guiding and recognizing the
multiplicity of relationships between them to overcome
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contradictions. Nogueira (2001) points out the need to develop an
interdisciplinary attitude, so that educational practice is more
meaningful and more productive in improving the quality of
Higher Education, by overcoming the fragmentation, since it
directs the overall formation of man. Importantly, for this new
social role of education is to become effective and meet the
significant learning and interdisciplinary, it is necessary to review
the functioning of the university, not only for the content,
methodologies, dialogic content/form, but also how to see the
student and the attributes that should be encouraged, such as
autonomy, expression, value, criticality among others. In this
way, so there is interdisciplinary university, it is necessary to
profound changes occurring in academic life, opening up spaces
for sharing experiences and knowledge from different disciplines,
allowing also a pedagogical practice that considers the texture
and complexity of society which we live. Such changes include
revision of curricula, behavior, planning, assessment and effective
communication shared in educational practice, and the
development of interdisciplinary projects able to speak clearly and
distinctly the most diverse contributions of the interactions
between the disciplines.

10)Produção de conhecimento, transmissão e estilo:
reflexões sobre a tarefa de orientar
Mical de Melo Marcelino Magalhães
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

No âmbito da docência universitária, a tarefa de ministrar aulas
agrega-se, entre outras, à de orientar a escrita de trabalhos
acadêmicos. A produção destes trabalhos, além do cumprimento
de uma demanda institucional, traz em seu escopo a ideia (e a
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expectativa) de que neles se encontre produção de
conhecimento. Partimos da hipótese de que em uma relação de
orientação, transmite-se: (a) saberes formais, que são
comunicados pela explanação, exposição ou argumentação (e
que, portanto, são apreendidos cognitivamente) e (b) aspectos
subjetivos, que se ensinam sem palavras e são apreendidos
inconscientemente. Ao assumir que esses últimos relacionam-se à
posição singular que um indivíduo assume frente ao saber (e a
que chamamos de estilo), investigamos como esses traços são
passíveis de serem observados nas intervenções que um docente
realiza sobre o trabalho de seu aluno e podem ressoar no
discente como um encorajamento para manifestar e
responsabilizar-se pelo seu próprio estilo, quando também,
eventualmente, vier a assumir o lugar daquele que ensina.
Compõe o corpus dessa pesquisa, manuscritos que são as
intervenções realizadas por dois orientadores (um mais experiente
e outro mais jovem) que estiveram envolvidos numa relação de
orientação, num estudo comparativo que procura por
recorrências. Procurando situar essas reflexões numa interface
entre os estudos em Educação e as contribuições da psicanálise
lacaniana, partimos da afirmação de que o que um Pai (na
acepção freudiana que assim considera a figura que coloca a Lei)
pode transmitir é a sua castração. Assim, consideramos que para
produzir (e ensinar a produzir) conhecimento é preciso
reconhecer que há limites naquilo que um indivíduo suporta e
administrar as diversas vozes que se impõe e que advém do
Imaginário do que seja ser um orientador e aquela que advém da
ordem Real e que convoca um sujeito a responsabilização por
aquilo que, para ele, é irrevogável.
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Knowledge production, distribution and style: reflections
on mentoring relationship
Mical de Melo Marcelino Magalhães
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

In the context of university teaching, the task of teaching classes
adds, among others, to guide the writing of academic papers. The
production of these works, beyond the fulfillment of an
institutional demand, brings in its scope the idea (and
expectation) that therein lies the production of knowledge. We
start from the assumption that in a mentoring relationship, it is
transmitted: (a) formal knowledge, which is supplied by the
explanation, exposition or argument (and, therefore, are
apprehended cognitively) and (b) subjective aspects, which are
taught speechless and seized unconsciously. By assuming that the
latter relate to the unique position that an individual assumes
forward to hear (and we call style), we investigated how these
traits are likely to be observed in a teaching interventions that
carries on the work of his student and can resonate the student
as an encouragement to speak up and take responsibility for their
own style, while also eventually come to take the place of him
who teaches. Make up the corpus of this research, manuscripts
that are the interventions made by two supervisors (a more
experienced and one younger) who were involved in a mentoring
relationship, a comparative study that looks for recurrences.
Looking to place these reflections at an interface between the
studies in Education and the contributions of Lacanian
psychoanalysis, we start with the assertion that what a father (in
the sense that she considers Freud to figure that puts the law)
can convey is his castration. Thus, we believe that to produce
(and teaching to produce) knowledge is necessary to recognize
that there are limits on what an individual support and manage
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the diverse voices that must be made and that comes from the
Imaginary that is to be a mentor and the one that comes from the
Royal Order and that a summons be subject to accountability for
what, for him, is irrevocable.

11)Leitura e produção escrita no ensino superior:
aplicação da técnica de Cloze
Nayara Franciele Lima
(Faculdade Patos de Minas/Brasil)
Claudiana Lima
(Faculdade Patos de Minas/Brasil)

No Ensino Superior, muitas vezes, formam-se turmas
heterogêneas, nas quais existe um desnivelamento no que tange
à leitura e à escrita, ou seja, cada aluno teve ou tem uma relação
diferente e particular com a Língua Materna. Nessa direção,
diversas pesquisas têm mostrado que a imensa maioria dos
alunos universitários em diversos cursos encara a atividade da
escrita como muito complexa e apresenta baixo nível de
compreensão de leitura. Sabemos, assim, que a dificuldade na
produção escrita vem acompanhada de uma leitura deficiente e
reduzida. Diante dessa realidade, e da necessidade de lidar com
alunos que encontram dificuldade de leitura ainda no Ensino
Superior, este trabalho visa propor um diagnóstico do nível em
que se encontram os leitores de uma faculdade na cidade de
Patos de Minas, para que melhor se planeje disciplinas de
nivelamento, a fim de formar alunos com maior qualidade em
suas produções textuais. A pesquisa assumiu, em primeiro
momento, um caráter exploratório com a revisão da literatura
especializada, e em seguida, pretendeu-se avaliar alunos dos
cursos de Psicologia, Matemática e Administração por meio da
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aplicação de um texto baseado na técnica de Cloze. Este trabalho
espera, portanto, ter como resultado um melhor ajustamento dos
conteúdos programáticos da área de Língua Portuguesa a fim de
melhorar a leitura e escrita dos alunos, tendo em vista que o
tempo dedicado à graduação não deve se configurar apenas
como momento de profissionalização, mas como a possibilidade
de superar os percalços deixados ao longo do processo escolar e
formar leitores mais eficazes e com maior qualidade em suas
produções textuais.

Reading and writing production in higher education: the
application of Cloze's Technique
Nayara Franciele Lima
(Faculdade Patos de Minas/Brasil)
Claudiana Lima
(Faculdade Patos de Minas/Brasil)

In Higher Education, often formed heterogeneous groups in which
there is an unevenness in regard to reading and writing, ie, each
student had or have a different relationship with the private and
Mother Language. In this direction, several studies have shown
that the vast majority of university students in various courses of
writing sees the activity as very complex and has a low level of
reading comprehension. We know, therefore, that the difficulty in
the writing comes with a small and poor reading. Given this
reality, and the need to deal with students who have difficulty
reading even in Higher Education, this paper aims to propose a
diagnosis of the level in which they are readers of a college in
Patos de Minas City, which best plan leveling courses in order to
train students with the highest quality in their textual productions.
The research assumed, at first, an exploratory nature with the
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review of literature, and then intended to evaluate students of
Psychology, Mathematics and Administration through the
application of a text based on the Cloze technique. This work
therefore expects to result in a better fit of the syllabus area of
Portuguese in order to improve students' reading and writing,
considering that the time devoted to graduation should not only
set up as a moment of professionalization, but as the possibility of
overcoming the hurdles along the way left school readers and
form more effective and higher quality in their textual
productions.

Lectura y producción escrita en la educación superior:
aplicación de la técnica de Cloze
Nayara Franciele Lima
(Faculdade Patos de Minas/Brasil)
Claudiana Lima
(Faculdade Patos de Minas/Brasil)

En Educación Superior formaron grupos mixtos, en el que hay una
desigualdad en lo que respecta a la lectura y la escritura, es decir,
cada estudiante tuvo o tiene una diferente y con todo la lengua
materna. En este sentido, varios estudios han demostrado que la
gran mayoría de los estudiantes universitarios en los diversos
cursos considera que la actividad de la escritura como muy
complejo y tiene un bajo nivel de comprensión de lectura. Se
sabe, por tanto, que la dificultad en la producción escrita viene
con una lectura desactivado y reducido. Ante esta realidad, y la
necesidad de tratar con alumnos que tienen dificultades para leer,
incluso en la educación superior, este documento tiene por objeto
proponer un diagnóstico del nivel en el que son los lectores de un
colegio en la ciudad de Patos de Minas, para mejorar la
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planificación nivelación de cursos con el fin de formar a los
estudiantes con mayor calidad en sus producciones textuales. El
estudio supone, en primer lugar, con un examen preliminar de la
literatura, y luego la intención de evaluar a los estudiantes de la
psicología, las matemáticas y de gestión a través de la aplicación
de un texto basado en la técnica de Cloze. En este estudio se
espera por lo tanto dar lugar a un mejor ajuste del plan de
estudios del área de habla portuguesa con el fin de mejorar la
lectura y la escritura de los estudiantes con el fin de que el
tiempo dedicado a graduarse no debe convertirse en simplemente
como un momento de profesionalización, sino como la posibilidad
de superar los problemas dejados por la escuela y el proceso de
los lectores de forma más eficiente y una mayor calidad en sus
producciones textuales.

12)O
avesso
dos
estágios
curriculares
supervisionados: desafios e possibilidades
Rejane Maria Ghisolfi da Silva
(Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil)
José Gonçalves Teixeira Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O presente trabalho tem como propósito investigar e analisar os
desafios e possibilidades no desenvolvimento dos estágios
curriculares supervisionados na formação inicial de professores de
Química, na perspectiva de desenvolvimento profissional; bem
como identificar aspectos que possam subsidiar a construção de
propostas de práticas formativas que potenciem a qualidade dos
processos de formação docente. Um dos pressupostos no qual se
assenta o estudo é que os processos formativos devem ser
pautados pela e para práxis. Para o desenvolvimento do estudo
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optou-se por uma pesquisa do tipo qualitativa caracterizada como
estudo de caso múltiplo. Os dados foram obtidos por meio de
depoimentos dos formadores de professores de duas instituições
públicas. O material recolhido foi submetido a uma análise de
conteúdo a luz de referenciais teóricos propostos por
investigadores que desenvolvem estudos na formação inicial de
professores, nomeadamente, os estágios supervisionados. Os
resultados indiciam que as experiências formativas desenvolvidas
nas instituições A e B possuem similaridades nos aspectos
pedagógicos e alguns contrastes na forma de normatização dos
estágios. Das experiências formativas os resultados sugerem que
os estágios supervisionados aproximam-se da perspectiva de
reprodução e conformidade mais do que a de transformação;
mantém traços do modelo de formação docente pautado na
racionalidade técnica. Desse modo, como desafio aponta-se a
superação dos modelos atuais de formação. E, como
possibilidades: diversificação das estratégias – diálogo reflexivo,
análise documental, investigação ação, portfólio, estudo de caso ; desenvolver o espírito crítico e investigativo.

The inside out of supervised
challenges and opportunities

training

curriculum:

Rejane Maria Ghisolfi da Silva
(Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil)
José Gonçalves Teixeira Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The present study aims to investigate and analyze the challenges
and opportunities in the development of supervised internships in
initial teacher training in Chemistry, from the perspective of
professional development, and to identify aspects that can
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support the construction of proposed training practices that
enhance the process quality teacher training. One of the
assumptions on which the study is based is that the formative
processes must be guided by and praxis. To develop the study
was chosen by a qualitative study characterized as a multiple case
study. Data were collected through interviews of teacher two
public institutions. The collected material was subjected to a
content analysis of the light of theoretical frameworks offered by
researchers who develop studies in initial teacher education in
particular supervised. The results indicate that the formative
experiences developed in institutions A and B have similarities in
pedagogical aspects and some contrasts in the form of
normalization stages. Formative experiences of the results
suggest that the supervised approach the prospect of playing and
compliance more than the transformation; retains traces of the
model of teacher education guided by the technical rationality.
Thus, the challenge aims to overcome the current models of
training. And as possibilities: diversification strategies - reflective
dialogue, document analysis, action research, portfolio, case
study -; develop critical thinking and investigative.

13)Saberes e fazeres em movimento: os professores
do curso de Odontologia na sala de aula
Simone Maria Ávila Silva Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Graça Aparecida Cicillini
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Em suas atividades pedagógicas diárias, os docentes lançam mão
de múltiplos fazeres e saberes. Essa pluridimensionalidade é
referendada por autores diversos ao observarem que os
professores planejam, executam o plano didático, escolhem as
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metodologias que julgam condizentes, elaboram as tarefas a
serem desenvolvidas pelos alunos e administram a sala de aula,
dentre outros. Neste trabalho, apresentamos os resultados
parciais de uma pesquisa de doutorado sobre as práticas dos
professores de graduação da Faculdade de Odontologia da
Universidade Federal de Uberlândia. A principal fonte de dados foi
a observação direta. À medida que esmiuçamos as cenas da
prática em sala de aula e tentamos detectar os saberes nelas
subjacentes, também buscamos as próprias falas dos sujeitos nas
entrevistas. Observamos as aulas de onze docentes em oito
disciplinas pertencentes aos quatro núcleos de formação do
curso. A análise dos dados, balizada pelo referencial teórico,
revelou uma lacuna na formação pedagógica dos professores de
Odontologia. As práticas e discursos observados em sala de aula
evidenciaram uma concepção de docência ―naturalizada‖ que se
pode ―aprender fazendo‖, com base em suas experiências como
discentes e na inspiração em antigos docentes. Tal concepção
solidifica-se pela ausência de apoio institucional para o
aperfeiçoamento pedagógico dos professores, bem como pela
lógica das políticas de avaliação e pela própria legislação, que
estimulam a formação do pesquisador, com profícua produção
científica, em detrimento da formação do educador. Com isso,
prevalece a forma tradicional de ensinar e de avaliar, muitas
vezes dificultando a emergência de práticas docentes inovadoras
e progressistas, capazes de estimular o protagonismo dos alunos
em relação ao aprendizado.
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Knowledge and practices in motion: the professors of
Dentistry in the classroom
Simone Maria Ávila Silva Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Graça Aparecida Cicillini
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

In their daily teaching activities, teachers resort to multiple
activities and knowledge. This multidimensionality is endorsed by
several authors who observed that teachers plan, implement the
syllabus, choose the methods they deem consistent, elaborate
tasks to be undertaken by the students and manage a classroom,
among others. In the present work, are presented partial results
of a doctoral research on the practices of undergraduate teachers
of the Faculty of Dentistry, from the Universidade Federal de
Uberlândia. The primary data source was direct observation. As
we go through scenes of the practice in the classroom and try to
detect the underlying knowledge in them, we also seek their own
subjects' statements in interviews. We observed classes of eleven
teachers in eight subjects belonging to the four training cores in
the major. The data analysis, guided by theoretical reference
revealed a gap in the pedagogical formation of teachers for
Dentistry. The discourses and practices observed in the classroom
showed a concept of "naturalized" teaching that one can "learn by
doing", based on his experiences as students and inspiration from
former teachers. This conception is solidified by the the lack of
institutional support for teachers' pedagogical improvement as
well as the logic of policy evaluation and the legislation itself,
which stimulate the formation of the researcher, with fruitful
scientific production at the expense of teacher education. Thus
prevailing the traditional way of teaching and assessing, often
hindering the emergence of innovative and progressive teaching
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practices, capable of stimulating the active participation of
students in relation to learning.

Conocimientos y prácticas en movimiento: los profesores
de Odontología en el aula
Simone Maria Ávila Silva Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Graça Aparecida Cicillini
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

En sus actividades diarias de enseñanza, los docentes recurren a
múltiples actividades y conocimientos. Esta multidimensionalidad
recibe la aprobación por varios autores que observaron que los
profesores planean, implementan el programa, eligen las
metodologías que estimen consistentes, elaboran tareas para ser
realizadas por los alumnos y administran la sala de aula, entre
otros. Se presentan resultados parciales de una investigación
doctoral sobre las prácticas de los profesores de la graduación de
la Facultad de Odontología de la Universidade Federal de
Uberlândia. La principal fuente de datos fue la observación
directa. À medida que escudriñamos las escenas práctica en el
aula y tratamos de detectar el conocimiento subyacente en ellos,
también buscamos las declaraciones de los propios sujetos en las
entrevistas. Observamos clases de once profesores de ocho
disciplinas pertenecientes a cuatro núcleos de formación del
curso. El análisis de los datos, guiado por un referencial teórico,
revela una brecha en la formación pedagógica de los docentes de
Odontología. Los discursos y las prácticas observadas en el aula
muestran un concepto de enseñanza "naturalizado" que puede se
"aprender haciendo", basado en sus experiencias como
estudiantes e inspiración de los maestros antiguos. Esta
concepción se solidifica la falta de apoyo institucional para
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mejorar pedagógica de los profesores, así como la lógica de la
evaluación de la política y de la propia legislación, que estimulan
la formación de los investigadores, con una producción científica
fructífera a expensas de la formación del profesorado. Por lo
tanto, la forma predominante tradicional de la enseñanza y la
evaluación, a menudo obstaculiza la aparición de prácticas
pedagógicas innovadoras y progresistas, capaces de estimular la
participación activa de los estudiantes en relación con el
aprendizaje.

14) Práticas de sala de aula e avaliação no Curso de
Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da
UFU
Maria Aparecida Resende Ottoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Neste trabalho, apresento um relato de uma experiência de
trabalho interdisciplinar que tem sido desenvolvido desde o
primeiro semestre de 2009 no Curso de Comunicação Social:
habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia.
Com o intuito de atender às necessidades da sociedade
contemporânea e à proposta do curso, os professores têm
procurado estabelecer um diálogo estreito, de modo a lhes
possibilitar o desenvolvimento de um planejamento, de práticas
de sala de aula e de avaliações em uma perspectiva
interdisciplinar. Neste relato, centro-me nas experiências
realizadas nos 1º e 2º períodos do curso, envolvendo,
especialmente, as disciplinas Mídias e Comunicação, Projeto
Interdisciplinar em Comunicação (PIC I e PIC II), Teorias da
Comunicação – ministradas por diferentes professores - e Leitura
e Produção de Textos 1 e 2 – ministradas por mim. Os resultados
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dessas experiências centradas na boa formação de bacharéis em
Comunicação Social mostram que o planejamento em conjunto, a
proposição de formas de avaliação diversificadas e o
desenvolvimento de práticas de sala de aula que colocam para
dialogar conceitos de diferentes disciplinas contribuem para
romper com uma concepção de formação centrada em conteúdos
fragmentados e possibilitam ao aluno a articulação de
conhecimentos diversos na criação de produtos avaliativos ou
não. Além disso, propicia aos professores a oportunidade de
pensar a organização e avaliação de/em cada disciplina em sua
relação com as outras e com o objetivo e projeto do curso.

Classroom
practices
and
evaluation
in
Communication Course: Journalism in the UFU

Social

Maria Aparecida Resende Ottoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

In this paper, I present an account of an experience of
interdisciplinary work that has been developed since the first half
of 2009 in the Social Communication Course: Journalism at the
Federal University of Uberlândia. In order to meet the needs of
contemporary society and the proposal of the course, teachers
have established a close dialogue, so as to enable them to
develop a plan of classroom practices and evaluations in an
interdisciplinary perspective. In this report, I focus in the
experiments carried out on the 1st and 2nd periods of the course,
involving especially the disciplines Media and Communication,
Interdisciplinary Project in Communication (PIC I and PIC II),
Communication Theories - taught by different teachers - and
Reading and Production of Texts 1 and 2 - taught by me. The
results of these experiments focused on well-trained bachelor
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show that planning together, the proposition of diversified forms
of evaluations and development of classroom practices that place
for dialogue concepts from different disciplines contribute to
break with a conception of training content focused on
fragmented and allow the student to articulate different
knowledge to create evaluative (or not) products. Also, it provides
teachers the opportunity to think about the organization and
evaluation of / for each subject in their relationship with each
other and with the purpose and design of the course.

Prácticas de aula y evaluación en el Curso de
Comunicación Social: habilitación en periodismo de la UFU
Maria Aparecida Resende Ottoni
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

En este trabajo, presento un relato de uma experiencia de trabajo
interdisciplinar que está siendo desarrollado desde el primer
semestre de 2009 en el Curso de Comunicación Social:
habilitación em periodismo de la Universidad Federal de
Uberlandia. Con el intuito de atender a las necesidades de la
sociedad contemporánea y a la propuesta del curso, los
profesores han establecido un estrecho dialogo, de modo a les
posibilitar el desarrollo de un planeamiento, de prácticas de aula y
de evaluaciones en una perspectiva interdisciplinar. En este
relato, me centro en las experiencias realizadas en el primer y
según períodos del curso, envolviendo, especialmente, las
disciplinas Medios de Comunicación, Proyecto Interdisciplinar en
Comunicación (PIC I e PIC II), Teorías de la Comunicación –
ministradas por diferentes profesores - y Lectura y Producción de
Texto 1 y 2 – ministradas por mí. Los resultados de estas
experiencias centradas en la buena formación de alumnos de
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comunicación social muestran que el planeamiento en conjunto,
la proposición de formas de evaluación diversificadas y el
desarrollo de prácticas de aula que ponen a dialogar conceptos de
diferentes disciplinas contribuyen a romper con una concepción
de formación centrada en contenidos fragmentados y posibilitan
al alumno la articulación de conocimientos diversos en la creación
de productos evaluativos o no. Además de esto, propicia a los
profesores la oportunidad de pensar la organización y evaluación
de/en cada disciplina en su relación con las otras y con el objetivo
y proyecto del curso.

GT2C - Autonomia, empreendedorismo e outras condições
para a formação de cientistas e para a inovação
tecnológica
Melchior José Tavares Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Sandro Rogério Vargas Ustra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Em que pese a identificação das Instituições de Educação
Superior como lugar privilegiado para a produção de
conhecimentos a constituir uma tradição neste sentido, as
práticas docentes muitas vezes revelam a recorrência a
metodologias pouco diferenciadas ou desarticuladas a
perspectivas construtivistas de ensino-aprendizagem. Aliás, muito
se tem ouvido que o espaço para os novos conhecimentos estaria
atrelado à pesquisa, instância de atuação bastante valorizada pela
academia, cabendo ao ensino a função de comunicar o que já
está sistematizado e à extensão, quando sobrar tempo,
estabelecer um repasse à comunidade externa. Deste modo, para
além da valorização efetiva da articulação ensino-pesquisa-
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extensão para a formação discente, em múltiplas instâncias no
contexto universitário, torna-se necessário evidenciar, discutir e
aperfeiçoar práticas de inovação no contexto do ensino superior.
Neste sentido, cumpre que se diga que o tema da inovação
educacional, de modo geral, está relacionado a um processo de
mudança planejado, o qual pode ser acompanhado e avaliado e
que implica em algumas consequências duradouras. Desta forma,
a proposta deste Grupo de Trabalho está relacionada à
apresentação e análise de experiências docentes relacionadas à
inovação educacional no Ensino Superior, com vistas ao
reconhecimento e/ou estabelecimento de parâmetros, dimensões
e categorias para subsidiar e ampliar estas práticas, notadamente
ousadas do ponto de vista metodológico. A expectativa é, a partir
deste esforço, a de contribuir também para a promoção do
próprio desenvolvimento profissional docente e à contínua
qualificação das práticas de ensino universitário.

GT2C - Autonomy, entrepreneurship and other conditions
for the education of scientists and for technological
innovation
Melchior José Tavares Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Sandro Rogério Vargas Ustra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Despite the identification of Institutions of Higher Education as a
privileged place for the production of knowledge as traditionally
taken, teaching practices often reveal the affiliation to very
different teaching approaches that range from poorly
differentiated or disjointed methods to constructivist perspectives
of teaching and learning in a complex mixture of possibilities.
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Indeed, the space for knowledge production has usually been
related to research, the most valued instance of academic
production, being teaching a communicative function of what has
already been systematized and extended by research, and being
academic extension a possibility to eventually return such
knowledge to the external community. Thus, in addition to a need
to effectively recognize the importance of the articulation of
teaching-research-extension for the formation of university
students, it is necessary to show, discuss and improve innovative
practices in the context of higher education. In this sense, we
must say that the theme of educational innovation, in general, is
related to planned processes of change, which can be monitored
and evaluated and that imply some lasting consequences. Thus,
the proposal of this Thematic Group is related to the presentation
and analysis of teaching experiences related to educational
innovations in Higher Education, aiming at the recognition and/or
establishment of parameters, dimensions and categories to
subsidize and expand these practices, notably daring
methodological points of view. It is expected that the group may
promote the development of professional and continuing
qualification of the university teaching practices.

GT2C - Autonomía, la capacidad empresarial, y otras
condiciones para la formación de científicos y de
innovación tecnológica
Melchior José Tavares Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Sandro Rogério Vargas Ustra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A pesar de la identificación de las instituciones de educación
superior como un lugar tan tradicionalmente tomado como
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privilegiado para la producción de conocimientos, las practicas de
enseñanza revelan la afiliación a enfoques de enseñanza muy
diferentes que se extienden de mal diferenciados o inconexos
métodos a perspectivas constructivistas de enseñanza y
aprendizage en una mezcla de posibilidades. De hecho, el espacio
para la producción del conocimiento ha sido, en general,
relacionado con la investigación, el más valioso ejemplo de
producción académica, contexto em el cual la enseñanza se
queda como una función comunicativa de lo que ya se ha
sistematizado y ampliado por la investigación y en el cual La
extensión universitária és uma posibilidad eventual para las
comunidades externas. Así pues, además de la necesidad de
reconocer efectivamente la importancia de la articulación de la
docencia y la investigación y la extensión de la formación de los
estudiantes universitários, es necesario demostrar, discutir y
mejorar las prácticas innovadoras en el contexto de la educación
superior. En este sentido, Debemos decir que el tema de la
innovación educativa, en general, se relaciona con los procesos
de cambio planificado, que pueden ser monitoreados y evaluados
y que implica algunas consecuencias duraderas. Por lo tanto, la
propuesta de este grupo temático está relacionada con la
presentación y el análisis de experiencias de enseñanza
relacionados con las innovaciones educativas en materia de
enseñanza superior, con el objetivo de reconocer y/o establecer
los parámetros, dimensiones y categorías para subvencionar y
ampliar estas prácticas metodológicas, especialmente audazes
puntos de vista. Esperamos que el grupo haga la promoción del
desarrollo de cualificación profesional y continua de la universidad
las prácticas pedagógicas.
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1) Alfabetização
Transposição
Científicos

Científica
Didática

-

Linguagem para a
dos
Conhecimentos

Ana Paula Romero Bacri
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Apesar das inúmeras tentativas para se alcançar eficácia no
processo de ensino e aprendizagem dos conhecimentos científicos
integrantes do currículo oficial para ciências os alunos do ensino
fundamental e médio, permanecem com dificuldades para o
emprego dos aprendizados científicos no tocante à compreensão
e interpretação das situações de seu cotidiano. Discute-se aqui a
Alfabetização Científica, como linguagem que confere ao sujeito, a
compreensão do mundo que o cerca e de seus fenômenos de
forma crítica e contextualizada. Uma vez que todas as pessoas
são atingidas pelas transformações sociais desencadeadas pela
produção do conhecimento científico aplicado ao mundo
moderno, é importante instrumentalizar o indivíduo para a análise
das implicações do uso das tecnologias no cotidiano. Afinal, a
Ciência possui terminologias próprias, lógica de argumentação
específica, métodos de análise e tratamento de dados para leitura
e interpretação dos fenômenos naturais de domínio de um seleto
grupo de pessoas dedicadas à pesquisa. Talvez, um ensino de
Ciências preocupado em instrumentalizar seus alunos para a
leitura e compreensão desta linguagem seja o caminho mais
eficiente para a formação da cidadania e esclarecimento da
população para o uso eficiente e saudável das tecnologias a bem
do planeta e dos seres que nele vivem. Neste sentido, percebe-se
a necessidade dos professores de Ciências desenvolverem
habilidades profissionais para promoverem uma transposição
didática dos conteúdos estudados e promover a alfabetização
científica em seus alunos (ASTOLFI, 1990). Assim, os fenômenos
naturais poderiam ser trabalhados com naturalidade na escola e
não ficarem presos nos fatores complicadores, como
nomenclaturas, fórmulas, regras, classificações, leis e teorias.
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Scientific Literacy - The Language Training for the
Implementation of Scientific Knowledge
Ana Paula Romero Bacri
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Despite numerous attempts to achieve effectiveness in the
teaching and learning of scientific members of the official
curriculum for science students in elementary and secondary
education, remain difficulties in the employment of scientific
learning in relation to the understanding and interpretation of the
situations of their everyday life. This paper discusses the Scientific
Literacy and language that gives the subject to understand the
world around him and its phenomena in a critical and
contextualized. Since all people are affected by social changes
triggered by the production of scientific knowledge applied to the
modern world it is important to equip the individual for the
analysis of the implications of the use of technology in everyday
life. After all, science has its own terminology, logic of argument
specific methods of analysis and data processing for reading and
interpretation of natural phenomena domain of a select group of
people dedicated to research. Perhaps, one concerned with
science teaching equip their students to read and understand this
language is the most efficient path to citizenship education and
enlightenment of the population for the efficient and healthy
technology for the sake of the planet and the beings that live in it.
In this sense, we perceive the need for science teachers to
develop professional skills to promote a didactic transposition of
the contents studied and promote scientific literacy in their
students (Astolfi, 1990). Thus, the natural phenomena could be
worked with ease in school and not get stuck in complicating
factors, such as nomenclature, formulas, rules, classifications,
laws and theories.
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Alfabetización Científica - lengua para la aplicación de la
enseñanza del conocimiento científico
Ana Paula Romero Bacri
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A pesar de numerosos intentos de lograr la eficacia en la
enseñanza y el aprendizaje de los miembros científicos de la
educación formal de los estudiantes de ciencias en la escuela
media y secundaria siguen siendo las dificultades en el empleo de
los aprendizajes científicos con respecto a la comprensión e
interpretación de sus situaciones todos los días. Se discute aquí la
alfabetización científica y el lenguaje que le da al sujeto una
comprensión del mundo que le rodea y sus fenómenos de manera
crítica y contextualizada. Puesto que todas las personas se ven
afectadas por los cambios sociales provocados por la producción
de conocimiento científico aplicado al mundo actual, es
importante equipar al individuo para analizar las implicaciones del
uso de la tecnología en la vida cotidiana. Después de todo, la
ciencia tiene su propia lógica terminología específica de métodos
de análisis, argumentación y procesamiento de datos para la
lectura e interpretación de los fenómenos naturales de dominio de
un selecto grupo de personas dedicadas a la investigación. Tal
vez una enseñanza de la ciencia en cuestión con los estudiantes
equipamiento para la lectura y la comprensión de este lenguaje es
el camino más eficaz para la formación de la ciudadanía y la
iluminación de la población para el uso eficiente de la tecnología y
saludable para el bien del planeta y de los seres que viven en él.
En este sentido, uno se da cuenta de la necesidad de que los
profesores de ciencias para desarrollar las habilidades
profesionales para promover una transposición didáctica de los
contenidos estudiados y promover la cultura científica en sus
alumnos (Astolfi, 1990). Por lo tanto, los fenómenos naturales
pueden ser trabajados por casualidad en la escuela y no se
atascan en factores de complicación como la nomenclatura,
fórmulas, reglas, clasificaciones, leyes y teorías.
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2) Contribuição da educação ambiental para
inovação metodológica no ensino superior

a

Melchior José Tavares Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A Educação Ambiental é recém-chegada no Ensino Superior
Brasileiro e nele busca sua consolidação pela reivindicação de
espaço nos Projetos Pedagógicos dos cursos, pela presença de
pesquisas sobre o assunto na Pós-Graduação, pela recorrência da
temática nas atividades de extensão e programas especiais como
o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBID),
o Programa de Educação Tutorial (PET), dentre outros. Nesse
processo, o maior aliado da temática é o interesse dos
universitários pelo assunto, o que alimenta processos de pesquisa
e produção de conhecimento sobre a temática. Devido às
especificidades dessa temática, tal consolidação não deverá
ocorrer sem intensa discussão, ajustamentos e até conflitos, o
que se evidencia nos eventos científicos sobre Educação
Ambiental pelo país a fora, especialmente o Encontro de Pesquisa
em Educação Ambiental (EPEA). Não se trata, portanto de uma
inserção convencional, ainda que materializada na polêmica forma
disciplinar. Por outro lado, o assunto carrega consigo alguns
aspectos capazes de contribuir de forma significativa para o
processo de ensino acadêmico e a formação de cientistas em
diversas áreas. Tais aspectos, interligados, são: (1) A
interdisciplinaridade como elemento presente desde a
conceituação até as práticas da Educação Ambiental; (2) O
intenso movimento conceitual, intelectual e metodológico da
Educação Ambiental, em permanente atualização; (3) O
estabelecimento da problemática relação entre teoria e prática no
ensino acadêmico; (4) A reivindicação da prática da pesquisa
como condição para o desenvolvimento da própria Educação
Ambiental. Resultado de nossa trajetória como professor
universitário e pesquisador sobre a Educação Ambiental, o
trabalho busca referenciar-se no pensamento de autores como
Enrique Leff (2001), Michèle Sato (2003), Martha Tristão (2004),
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Marcos Reigota (2007), Ferraro Jr. (2004), Marcos Sorrentino
(1995), dentre outros. Espera-se contribuir com a discussão sobre
a prática docente universitária, em especial com os processos de
planejamento da ação pedagógica, os quais podem ser
revigorados pelos princípios da Educação Ambiental.
Contribution of environmental education methodology for
innovation in higher education
Melchior José Tavares Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Environmental education is a recent arrival in Brazilian Higher
Education and it seeks its consolidation through claim of space in
Pedagogical Projects of the courses, by the presence of research
about the subject in the Post-Graduation by recurrent theme in
outreach and special programs such as the Institutional Program
of Scientific Initiation Scholarship (PIBID), the Tutorial Education
Program (PET), among others. In this process, the greatest ally of
the theme is the interest of students in the subject, which feeds
the processes of research and production of knowledge on the
subject. Due to the specificities of this theme, such consolidation
should not occur without intense discussion, adjustments and
even conflicts, as is evident in scientific meetings about
Environmental Education outside the country, especially the
Research Meeting on Environmental Education (EPEA). Therefore,
it is not a conventional insertion, although materialized in the
controversial form of discipline. On the other hand, it brings itself
some aspects that can contribute significantly to the process of
academic teaching and training of scientists in several areas.
These aspects, interconnected, are: (1) Interdisciplinary as
present element from concept to the practice of Environmental
Education; (2) The intense conceptual, intellectual and
methodological movement of Environmental Education, in
constant update, (3) The establishment of problematic
relationship between theory and practice in academic teaching,
(4) The claim of research practice as a condition for the
development of the own Environmental Education. Result of our
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trajectory as a university professor and researcher on
Environmental Education, the job seeks to reference itself at the
thought of authors such as Enrique Leff (2001), Michèle Sato
(2003), Martha Tristão (2004), Marcos Reigota (2007), Ferraro Jr.
(2004), Marcos Sorrentino (1995), among others. It is expected to
contribute to the discussion about the practice of university
teaching staff, particularly with the planning of pedagogical
action, which can be reinvigorated by the principles of
Environmental Education.
Contribución de la Educación Ambiental a la innovación
metodológica en la enseñanza superior
Melchior José Tavares Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

La Educación Ambiental es un elemento recién llegado dentro de
la educación superior brasileña y busca su consolidación
reclamando espacios en los Proyectos por la presencia de
investigación sobre el tema en Posgrado, esto es debido a la
recurrencia del tema que las actividades de extensión y
programas especiales, tales como el Programa Institucional de
Becas de Iniciación a la docencia (PIBID), el Programa de
Educación Tutorial (PET), entre otros; en el proceso, el mayor
aliado del tema es el interés de los estudiantes en la materia,
impulsando dichos procesos de investigación y producción de
conocimiento. Por las características específicas de esta temática,
la consolidación no debería ocurrir sin una intensa discusión de
los ajustes y hasta los conflictos como se evidencia en eventos
científicos en materia de educación ambiental en todo el país,
especialmente en la Reunión de Investigación de Educación
Ambiental, por lo tanto, no es un implante convencional, aunque
materializada en la controversial forma disciplinaria, además, lleva
a algunos aspectos que pueden contribuir significativamente al
proceso de la enseñanza académica y la formación de científicos
en diversas áreas.
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Dichos aspectos interconectados son:
1. la interdisciplinariedad como elemento presente desde la
conceptuación hasta la práctica de la Educación
Ambiental;
2. el intenso movimiento conceptual, intelectual y
metodológica de Educación Ambiental, en constante
actualización;
3. El establecimiento de la problemática relación entre la
teoría y la práctica en la enseñanza académica;
4. la demanda para la práctica de la investigación como una
condición para el desarrollo de la propia Educación
Ambiental.
Los resultados de este trabajo como profesor universitario e
investigador en la Educación Ambiental se basa en las referencias
al pensamiento de autores como Enrique Leff (2001), Michèle
Sato (2003), Marta Tristão (2004), Marcos Reigota (2007),
Ferraro Jr. (2004), Marcos Sorrentino (1995), entre otros. Se
espera contribuir con la discusión sobre la práctica del
profesorado universitario, especialmente en los procesos de
planificación de la acción pedagógica, que pueden ser renovados
por los principios de la Educación Ambiental.
3) A perspectiva emancipatória das controvérsias em
práticas docentes
Sandro Rogério Vargas Ustra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A partir de nossa atuação em disciplinas de metodologia da
pesquisa e de formação docente no curso de física, licenciatura e
bacharelado, pudemos vivenciar o desafio de atender plenamente
o ementário designado e de contemplar temas complementares
visando à promoção da postura crítica dos estudantes. Neste
trabalho, evidenciamos a perspectiva emancipatória das
controvérsias, a partir da análise de quatro episódios selecionados
de nossas próprias práticas docentes. Estes episódios estão
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relacionados aos seguintes temas: contexto de produção de
conhecimentos científicos, questões de gênero na pesquisa
brasileira, contexto de atuação do professor na Escola Básica e
compromisso social do ensino de ciências/física. As controvérsias
de que tratamos envolvem questões para as quais as pessoas se
encontram divididas e para seu enfrentamento não podem
recorrer unicamente à análise das evidências ou das experiências.
As controvérsias requerem que se considerem tanto fatos quanto
questões de juízo. Através de uma investigação de natureza
qualitativa, pudemos verificar que inicialmente, com a
identificação da controvérsia, os estudantes a associavam a uma
ideia de fragilidade, debilidade da área de ensino de física ou da
própria ciência. Com o aprofundamento das abordagens didáticas,
também foi possível evidenciar vários aspectos relacionados ao
exercício da autoanálise por parte dos alunos, o que se configura
como um forte indício da formação de uma postura autônoma,
extremamente importante para sua atuação profissional. Desta
forma, enfatizamos as contribuições emancipatórias das
controvérsias na formação universitária, especialmente das
controvérsias sócio científicas, as quais envolvem as interações
entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
The emancipatory
teaching practices

perspective

of

controversies

in

Sandro Rogério Vargas Ustra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

From our performance in disciplines of research methodology and
teacher education in physics course, bachelor and teaching
degree, we can experience the challenge of meeting the full
program appointed and include additional topics aimed at
promoting students' critical stance. In this work, we noted the
emancipatory perspective of controversies, from the analysis of
four selected episodes from our own teaching practices. These
episodes are related to the following themes: the context of

II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

308

scientific knowledge production, gender issues in Brazilian
research, the context of teacher performance in basic school and
social commitment to teaching science/physics. The controversies
that deal involving issues for which people are divided and their
confrontation may not avail themselves only to the analysis of the
evidence or experience. The controversies require consider both
facts and questions of judgment. Through a qualitative research,
we observed that initially, with the identification of the
controversy, students associated the idea of fragility, weakness in
the area of teaching of physics or science itself. With the
deepening of teaching approaches, it was also possible to
highlight several aspects of the exercise of self-analysis by
students, which is configured as a strong indication of the
formation of an autonomous posture is extremely important to
their professional performance. Thus, we emphasize the
emancipatory contributions of controversies in university
education, especially of social scientific controversies, which
involve interactions between science, technology, society and
environment.

4) O uso de novas tecnologias no ensino de Física:
uma experiência inovadora no ensino superior
Emerson Luiz Gelamo
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O uso de novas tecnologias no Ensino Médio e no Ensino Superior
ficou limitado à apresentação de vídeos até a década de 80,
quando então os computadores se popularizaram. A partir daí, o
desenvolvimento da eletrônica, bem como de diversos aplicativos,
possibilitou o barateamento destes equipamentos de tal forma
que escolas nos dois níveis de ensino possuem salas equipadas
com computadores modernos, porém, pouco utilizados pelos
professores, embora exista uma grande variedade de programas
que podem ser utilizados, inclusive para substituir um laboratório
de Física, Química ou Biologia. As razões para o sub uso destes
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equipamentos concentram-se principalmente em dois aspectos: o
primeiro, o sócio econômico, pois os docentes possuem cargas
horárias de trabalho tão grande que não sobra tempo para sua
instrução tecnológica; o segundo está relacionado ao comodismo
dos professores, sobretudo no nível superior, onde as idades mais
avançadas dos docentes constituem um obstáculo ao aprendizado
de uma linguagem de computador ou de um aplicativo na sua
totalidade. Este trabalho consiste em um relato de experiência no
ensino de Física para o curso de Ciências Biológicas no qual,
utilizando-se do aplicativo Powerpoint® e seus recursos de
animações, o professor criou uma sequência didática dinâmica,
relacionando os conceitos de óptica para demonstrar o
comportamento da luz e o funcionamento do olho humano,
contemplando de maneira satisfatória, a interdisciplinaridade e a
contextualização. Os resultados mostraram que não houve uma
melhora significativa nas notas dos alunos, porém houve uma
mudança de atitude bastante positiva em relação à disposição
com que os alunos assistiam às aulas.
The use of new technologies in the Physics teaching: an
innovatory experience in the college
Emerson Luiz Gelamo
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The use of new technologies, in High School and in Higher
Education, was limited to videos up to the 80‘s, when the
computers popularized themselves. From this decade, the
electronic development, as well as diverse computer programs,
allowed the cheapening of these dispositives so that the schools
in both teaching levels have modern computers room, however,
few are used by the teachers, even though there are a big variety
of programs that can be used, including in substitution a Physics,
Chemistry or Biology laboratory. The reasons for the sub use of
these computers are mainly two: the first one, the social and
economic are due to teachers having a large number of classes
and they do not have the time to instruct themselves; the second
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one is related to the teachers self-indulgence, mainly in the
superior level, whose teachers in advanced ages have difficulties
adjusting to the new computer language learning or a program in
the totality. This work consist in an experience related in the
Physics teaching for Biologists using Powerpoint animations and
their tools, by the preparation of some dynamic didactic
sequences, relating the optic concepts to show the light behavior
and how the eye works, contemplating satisfactorily the
interdisciplinary and contextualization. The results show that the
student grades did not increase, however, there were a positive
change in the student behavior to the Physics classes.

5) Associando a teoria à prática: apresentação da
realidade da indústria de processamento de carnes
na sala de aula
Kênia de Fátima Carrijo
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Com o objetivo de aproximar o conhecimento técnico e científico
exposto em sala de aula à realidade que será vivenciada pelos
alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal
de Uberlândia, após se tornarem profissionais, atuando no interior
de indústrias de processamento de carnes ou em institutos de
pesquisa nessa área, o presente artigo aborda a utilização de
videogravações realizadas nesses ambientes para o uso nas aulas
da disciplina de Tecnologia de Carnes, como instrumento inovador
para o ensino e aprendizagem nesta disciplina. Esta iniciativa foi
tomada com a finalidade de suprir deficiências constatadas
durante o planejamento da disciplina, envolvendo a dificuldade
em se reproduzir em laboratório uma série de processos
industriais devido à exigência de equipamentos especializados e
caros, além da indisponibilidade e tempo e recursos materiais
para a execução de tais práticas. Esta iniciativa foi proposta
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também com o intuito de ilustrar, da forma mais fidedigna
possível, por meio de som e imagem, a realidade que será
vivenciada futuramente pelos alunos quando se tornarem
profissionais e tiverem ingressado no mercado de trabalho neste
segmento.
Linking theory to practice: presentation of the reality of
the meat processing industry in the classroom
Kênia de Fátima Carrijo
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Aiming to bring the technical and scientific knowledge in the
classroom exposed to the reality that is experienced by students
of Veterinary Medicine, Federal University of Uberlandia, after
becoming professionals, working within meat processing
industries or institutes research in this area, this article discusses
the use of video recordings made in these environments for use in
the classroom discipline of Meat Technology, as an innovative tool
for teaching and learning in this discipline. This initiative was
taken in order to resolve deficiencies noted during the planning
discipline, involving the difficulty to reproduce in the laboratory a
number of industrial processes due to the requirement of
specialized and expensive equipment, and unavailability of
materials and time and resources to implement such practices.
This initiative was also proposed in order to illustrate the most
faithful way possible, through sound and image, the reality that
the future will be experienced by students when they become
professionals and have entered the labor market in this segment.
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Asociación de la teoría con la práctica: Presentación de la
realidad de la industria de procesamiento de carnes en el
aula
Kênia de Fátima Carrijo
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Mônica Camargo Sopelete
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Con el objetivo de acercar el conocimiento técnico y científico
expuesto en el aula con la realidad que enfrentaran los
estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad Federal de
Uberlândia después de convertirse en profesionales trabajando en
industrias de procesamiento de carne y/o institutos la
investigación en esta área, este artículo analiza el uso de las
grabaciones de vídeo realizadas en estos ambientes para su uso
en las aulas de la disciplina de Tecnología de la Carne, como una
herramienta innovadora para la enseñanza y el aprendizaje. Esta
iniciativa fue adoptada con la finalidad de mejorar las deficiencias
observadas durante la planificación de la disciplina, entre estas,
se puede mencionar la dificultad de reproducir en el laboratorio
una serie de procesos industriales debido a la necesidad de
equipo especializado, caro, ausencia de materiales, tiempo y
recursos para poner en práctica tales procesos.
Esta iniciativa fue propuesta con la finalidad de ilustrar en la
forma más fiel posible por medio del sonido y la imagen una
realidad que en un futuro será experimentada por los estudiantes
cuando se conviertan en profesionales y sean incorporados al
mercado laboral en este segmento.
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6) Metodologia de Pesquisa: Um desafio
abordagem com alunos de Ciências da Saúde

de

Laerte Pereira de Almeida
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maíra Lopes Almeida
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Nos cursos da área de Ciências da Saúde a pesquisa empírica
predomina. Alunos são incentivados a participarem de pesquisas,
recebendo treinamento durante a mesma. Detectam-se elementos
contraditórios nessa situação, uma vez que se incentivam alunos
a participação em pesquisas, porém não há ações semelhantes na
preparação prévia voltada à Metodologia de Pesquisa. Existindo
até certa ―resistência‖ dos alunos quanto à disciplina, embora a
categorizem como importante em seus discursos. Uma hipótese
para essa contradição é o descompasso entre a prática de
pesquisa da área biomédica e o praticado na disciplina. Enquanto
uma se faz predominantemente ―prática‖ a outra é vista como
extremamente ―teórica e subjetiva‖. Não porque assim o seja,
mas, pela falta de correlação entre aspectos como: linguagem,
conteúdos e abordagem entre o que se ensina e o que se pratica.
Com base nessa hipótese se propôs a criação do curso de
Métodos e Técnicas em Pesquisa Biomédica para o curso de
Medicina Veterinária da UFU. Após 12 anos de ensino desse
curso, constata-se mudança na situação citada. Essa mudança
associa-se a adequação de conteúdos, ministrada por docente da
própria unidade e utilização de abordagem alternativa. Essa
mudança possibilitou avanços significativos nas atividades de
pesquisa desenvolvidas por alunos, como TCC e Iniciação
Científica, entre aqueles que cursaram a disciplina. Observa-se
essa mudança a partir de indicadores como interesse pela carreira
científica, envolvimento em atividades científicas, utilização de
linguagem científica e metodologia com maior rigor durante o
desenvolvimento de projetos e monografias. Essa abordagem
alternativa pautou-se pelo uso de metodologia dialógica entre
professor e aluno e atividades didáticas mais dinâmicas e flexíveis
com exemplos voltados a realidade da área de origem do aluno,
despertando seu interesse pelas aulas e quebrando a resistência
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quanto à disciplina de Metodologia de Pesquisa, tornando
coerente o discurso quanto a importância da disciplina para a
área.
Research Methodology: A challenge to approach with
students of Health Sciences
Laerte Pereira de Almeida
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maíra Lopes Almeida
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

In courses in the area of Health Sciences, empirical research
predominates. Students are encouraged to participate in research
and are trained for the same. Contradictory elements are
detected in this situation, since they encourage students to
participate in research, but no similar actions in preparedness
focused on Research Methodology. Existing right to "resistance"
of students as the discipline, although categorize as important in
their speeches. One possible explanation for this contradiction is
the gap between the practice of biomedical research and the
discipline practiced. While one is made predominantly "practice"
the other is seen as extremely "theoretical and subjective." Not
because it is so, but the lack of correlation between aspects such
as: language, content and approach between what is taught and
what is practiced. Based on this hypothesis is proposed to
establish the course of Methods and Techniques in Biomedical
Research for Veterinary Medicine of the UFU. After 12 years of
teaching this course it is clear change in the situation cited. This
change is associated with appropriateness of content, delivered
by the teaching unit and use of alternative approach. This change
provided significant advances in research activities developed by
students as CBT and Scientific Initiation among those in the
discipline. It is observed that change from indicators like interest
in a scientific career, involvement in scientific activities, use of
scientific language and methodology in greater detail during the
development of projects and monographs. This alternative
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approach was guided by the use of methods dialogue between
teacher and student and teaching activities more dynamic and
flexible with examples that the reality of the student's area of
origin, awakening his interest in breaking the resistance and
lessons about discipline Research Methodology making coherent
speech about the importance of discipline to the area.
Metodología de la investigación: uno desafío en la
abordaje con alumnos en Ciencias de La salud
Laerte Pereira de Almeida
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Maíra Lopes Almeida
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

En los cursos en el área de Ciencias de la Salud la investigación
empírica predomina.
Los estudiantes son incentivados a participar en las
investigaciones y la su formación se da durante lo
desenvolvimiento de La pesquisa. Elementos contradictorios se
detectan en esta situación, una vez que los estudiantes soy
incentivados a participar en la investigación, pero no hay acciones
similares para la preparación centrada en Metodología de la
Investigación. Una "resistencia" de los estudiantes con la
disciplina ha a ser notada, aunque a categorizan como
importantes en sus discursos. Una hipótesis para esta
contradicción es la diferencia entre la práctica de la investigación
biomédica
y su practica en la disciplina de metodología de La investigación.
Mientras uno está hecho en su mayor parte "práctica" el otro es
visto como extremadamente "teórico y subjetivo." No porque lo
es, pero la falta de correlación entre los aspectos tales como:
lenguaje, contenidos y acercamiento entre lo que se enseña y lo
que se practica. Sobre la base de esta hipótesis se propone la
creación del curso en Métodos y Técnicas de Investigación
Biomédica para el curso de Medicina Veterinaria en la Universidad
de Uberlândia-MG. Después de 12 años de la enseñanza de este
curso es claro cambio en la situación citada. Este cambio hay
II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

316

asociada a la adecuación de los contenidos, impartidos por
profesores de su propio unidad y uso de la didáctica con el
enfoque alternativo. Este cambio permitió avances significativos
en las actividades de investigación desarrolladas por los
Estudiantes de Iniciación Científica y Trabajo de Conclusión del
Curso. Se observa que el cambio de indicadores como el interés
por la Carrera científica y participación en las actividades
científicas, el uso del lenguaje y la metodología científica en
mayor detalle durante el desarrollo del proyecto y monografías.
Este enfoque alternativo fue guiado por el uso de la metodología
dialógica entre el profesor y el alumno y las actividades de
enseñanza más dinámica y flexibles con ejemplos de la realidad
del área de estudio del origen. Despertando su interés en las
clases y en la resistencia a la rotura. Esto si a dado haciendo un
discurso coherente entre la teoría e la práctica de pesquisa de los
alumnos.

7) Learners' persuasion strategies in an instance of
academic writing
Abbad M Alabbad
(King Saud University/Arábia Saudita)

This paper is part of a large scale systematic contrastive discourse
study, taking place at King Saud University (Saudi Arabia) on
persuasiveness, rather a specific instance of academic writing,
namely letters of application for a scholarship. In this study, 70
students of King Saud University were asked to write a letter of
application for a fictitious scholarship, in Arabic, for a Saudi
institution. Most frequent strategies are registered, extracted and
grouped, according to Connor and Lauer‘s (1985) typology of
persuasive strategies, in an attempt to decipher Saudi persuasion
and rhetoric. The variable of financial and social background is
also controlled to examine whether it affects selection of strategy
employed. Strategies registered are later compared to findings
from other studies reported to occur in other cultures. It is found
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that although most strategies follow the spiral rhetorical process,
as initially suggested by Kaplan (1972), a certain number of
affective appeals and ―quasilogical‖ argumentations are also
selected by individual applicants. The social and financial
backgrounds seem indeed to influence the writer‘s decisions and
play a key role in the selection of the rhetorical tactic. Summary:
The purpose of this study is to investigate an instance of
persuasive discourse i.e. that employed in letters of application by
undergraduate level students. The study consists of three
projects. The projects involve a series of systematic, interrelated
and empirical, in depth investigations on Arabic persuasive
Estratégias de persuasão dos alunos em uma instância de
escrita acadêmica
Abbad M Alabbad
(King Saud University/Arábia Saudita)

Este artigo é parte de um estudo sistemático discurso contrastivo
de larga escala, a tomar lugar na King Saud University (Arábia
Saudita) em poder de persuasão, em vez de uma instância
específica do acadêmico escrito, nomeadamente cartas de pedido
de bolsa de estudos. Neste estudo, 70 estudantes da
Universidade Rei Saud foram convidados a escrever uma carta de
pedido de bolsa fictício, em árabe, para uma instituição saudita.
As estratégias mais frequentes são registradas, extraídas e
agrupadas, de acordo com a tipologia de Connor e Lauer (1985)
de estratégias persuasivas, em uma tentativa de decifrar
persuasão Arábia e da retórica. A variável de fundo financeiro e
social também é controlada para examinar se afeta a seleção da
estratégia empregada. Estratégias registradas são posteriormente
comparadas com resultados de outros estudos referem à
ocorrência em outras culturas. Verifica-se que embora a maioria
das estratégias seguem o processo de espiral retórica, tal como
foi inicialmente sugerido por Kaplan (1972), certo número de
recursos afetivos e argumentações ―quasilogical‖ são também
selecionadas por candidatos individuais. As origens sociais e
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financeiras parecem de fato influenciar as decisões do escritor e
desempenham um papel fundamental na seleção da tática
retórica. Resumo: O objetivo deste estudo é investigar uma
instância de discurso persuasivo ou seja, que empregava em
cartas de aplicação por estudantes de graduação. O estudo
consiste em três projetos. Os projetos envolvem uma série de
sistemática, inter-relacionadas e empírica, em investigações
aprofundadas sobre Árabe persuasiva.

8) The Importance of Effective Teaching in Higher
Education in Saudi Arabia
Prof. Nasser A. Al-Faleh
(King Saud University/Arábia Saudita)

This study aimed to investigate the Faculty members' attitude
toward the importance of effective teaching in King Saud
University and to know the differences between the average
means scores of faculty members' responses with respect to the
variables of study. To know this, the researcher put the following
questions:
1.
What is the importance of effective teaching from the
faculty members' point of view?
2.
Are there any significant differences between the average
mean scores of faculty members responses attributed to the
experience (1-10 years – more than 10 years)?
3.
Are there any significant differences between the average
mean scores of faculty members responses attributed to the
gender (Male – Female)?
4.
Are there any significant differences between the average
mean scores of faculty members responses attributed to the
academic rank (Professor – Associate Professor – Assistant
Professor)?
5.
Are there any significant differences between the average
mean scores of faculty members responses attributed to the
major (Science Major – Non-Science Major)?
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To achieve the objectives of the study, a questionnaire of (28)
items distributed to a random sample of (22) faculty members
from King Saud University in Saudi Arabia. The results showed the
following:
1.
All Items got more than (4), and the upper limit of the
average means is 5, that's mean the faculty members attitudes
toward the importance of effective teaching are positive.
2.
There are no significant differences between the means
scores of faculty member‘s responses according to the experience
(1-10 years – more than 10 years).
3.
There are no significant differences between the means
scores of faculty member‘s responses according to the gender
(Male – Female).
4.
There are no significant differences between the means
scores of faculty member‘s responses according to the major
(Science Major – Non-Science Major).
5.
There are no significant differences between the means
scores of faculty member‘s responses according to the academic
rank (Professor – Associate Professor – Assistant Professor).
Future research studies and recommendations arising from this
study were made. The study includes references.

La importancia de la enseñanza eficaz en una educación
más alta en la Arabia Saudita
Prof. Nasser A. Al-Faleh
(King Saud University/Arábia Saudita)

Este estudio tiene como objetivo investigar la actitud hacia la
importancia de la enseñanza efectiva en la Universidad King Saud
y conocer las diferencias entre las puntuaciones medias de los
académicos y los docentes de la facultad con respuestas a las
variables de estudio. Para conocer esto, el investigador dispone a
las siguientes preguntas:
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1. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza eficaz desde el
punto de vista de los miembros de la facultad?
2. ¿Existen diferencias significativas entre las puntuaciones
medias de las respuestas de miembros de la facultad
atribuida a la experiencia (1-10 años - más de 10 años)?
3. ¿Existen diferencias significativas entre las puntuaciones
medias de las respuestas de miembros de la facultad
atribuida al género (masculino - femenino)?
4. ¿Existen diferencias significativas entre las puntuaciones
medias de las respuestas de miembros de la facultad
atribuida al rango académico (profesor - Associate
Professor - Profesor Asistente)?
5. ¿Existen diferencias significativas entre las puntuaciones
medias de las respuestas de miembros de la facultad
atribuidas a Ciencia Mayor – Ciencia Menor?
Para lograr los objetivos del estudio, un cuestionario de 28
artículos distribuidos a una muestra aleatoria de los miembros del
profesorado (22) de la Universidad King Saud en Arabia Saudita.
Los resultados mostraron lo siguiente:
1. Todos los productos que tiene más de 4 y el límite
superior de la media promedio es 5, es decir los
miembros de la facultad actitudes hacia la importancia de
la enseñanza efectiva son positivos.
2. No hay diferencias significativas entre los puntajes medios
de miembros de la facultad respuestas de acuerdo a la
experiencia (1-10 años - más de 10 años).
3. No hay diferencias significativas entre los puntajes medios
de los miembros de la facultad en cuanto a respuestas de
acuerdo con el género (masculino - femenino).
4. No hay diferencias significativas entre los puntajes medios
de miembros de la facultad en cuanto a respuestas de
acuerdo con la Ciencia Mayor – Ciencia Menor.
5. No hay diferencias significativas entre los puntajes medios
de miembros de la facultad respuestas de acuerdo con el
grado académico (Profesor - Profesor Asociado - Profesor
Asistente).
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9) Pedagogia
autonomia

da

Performance:

em

busca

da

Mara Lucia Leal
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Com esta comunicação apresentarei o percurso das atividades
realizadas com alunos do Curso de Teatro da Universidade
Federal
de
Uberlândia
(UFU),
durante
a
disciplina
Interpretação/Atuação V, ministrada entre 2010 e 2011. O foco
da disciplina foi o cruzamento da linguagem da performance com
a cena teatral contemporânea e suas relações com autobiografia
e memória. Um dos pressupostos foi pensar a memória pessoal e
coletiva como meio para se desenvolver um olhar mais crítico
sobre as relações de poder engendradas na sociedade. A
metodologia utilizada baseou-se em exemplos da arte
contemporânea (incluindo-se as várias linguagens artísticas) que
trabalham com material autobiográfico para a composição da
cena, teoria da performance e exercícios de percepção e memória
como estímulo para o processo criativo dos alunos. A linguagem
da performance, por seu caráter híbrido, libertário e crítico
colaborou para se trilhar caminhos menos utilitários e mais
autorreflexivos sobre o fazer artístico. O programa de atividades
teve como ponto de partida a própria experiência dos alunos,
colaborando assim para se descobrir potencialidades a partir do
que se é, do que se carrega em seu corpo-memória, da sua
relação com o mundo, pensando a sala de aula como um espaço
de reflexão e de criação sobre arte.
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Pedagogía del “performance”: En busca de la autonomía
Mara Lucia Leal
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Con la presente Comunicación se presenta el curso de las
actividades llevadas a cabo con estudiantes de Teatro de la
Universidad Federal de Uberlândia (UFU), durante el curso de
Interpretación /Actuación V, llevado a cabo entre 2010 y 2011. El
enfoque del curso estaba cruzando el lenguaje del resultado con
la escena teatral contemporánea y su relación con la memoria y la
autobiografía.
Uno de los supuestos pensaba la memoria personal y colectiva
como medio para desarrollar una visión más crítica sobre las
relaciones de poder engendrado en la sociedad. La metodología
utilizada se basó en muestras de arte contemporáneo (con
inclusión de diversos lenguajes artísticos) que trabajan con
material autobiográfico para el composición de la escena dentro
de la teoría del ―performance‖; el ejercicio de la percepción y la
memoria como un estímulo para el proceso creativo de los
estudiantes. El lenguaje del ―performance‖ por su carácter
híbrido, libertario y crítico colaboró a realizar caminos menos
utilitarios y más auto-reflexivos sobre lo artístico. El programa de
actividades tuvo como punto de partida la experiencia de los
propios estudiantes, contribuyendo a descubrir el potencial de lo
que uno es, lo que lleva en su cuerpo-memoria, su relación con el
mundo pensando en el aula como un espacio para la reflexión y la
creación de arte.
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10)Evaluating the learning resource center program in
Saudi Arabia
Dr. Ahmed Aldraiweesh
(King Saud University/Arábia Saudita)

I will be speaking on several topics, including: Appropriate
registration procedures for the trainees in the program. Suitable
training rooms. Length of the content suitable with training hours.
Technological developments related courses.

Evaluación del programa de centro de recursos de
aprendizaje en Arabia Saudita
Dr. Ahmed Aldraiweesh
(King Saud University/Arábia Saudita)

En este documento se van a tratar varios temas que incluyen
Procedimientos adecuados de registro para participantes en el
programa ―Salas de formación adecuada‖, la longitud del
contenido adecuado que contemplan horas de formación y los
avances tecnológicos relacionados con dichos cursos.
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GT2D - Avaliação
instrumentos.

da

aprendizagem:

abordagens

e

Simone Maria de Ávila Silva Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Roberto Bernardino Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A proposta do Grupo Temático sobre Avaliação da Aprendizagem:
Abordagens e Instrumentos é convidar a comunidade docente a
aprofundar as reflexões acerca de questões relevantes aos
processos de avaliação da aprendizagem na educação superior. O
que avaliar? Para que avaliar? Como avaliar? Quais os melhores
métodos para avaliar a aprendizagem dos estudantes na
graduação, considerando as diretrizes atuais para a educação
superior? Como utilizar os resultados da avaliação? Certamente,
há diversas formas de responder a cada uma delas. As escolhas
são complexas e até mesmo subjetivas, envolvendo muito mais
que instrumentos e métodos avaliativos, pois mobilizam valores e
solicitam uma visão bastante ampla sobre o ato de educar. A
importância da avaliação no contexto das práticas educacionais é
uma característica do
tempo presente, refletindo a
obrigatoriedade dessa prática nos projetos educacionais, bem
como a complexidade das questões sobre avaliação. Como formar
indivíduos capazes de elaboração teórico-conceitual, se nossas
práticas de avaliação estiverem atentas somente à tarefa de
quantificar e classificar os estudantes em relação às suas
capacidades de reter determinado conjunto de informações
factuais? Este Grupo Temático objetiva articular docentes e
pesquisadores cujos estudos e investigações abordem aspectos
relacionados a esta problemática.
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GT2D - Learning assessment: approaches and tools.
Simone Maria de Ávila Silva Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Roberto Bernardino Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The purpose of the Thematic Group on Learning assessment:
approaches and tools is to invite teaching communities to deepen
reflections about the relevant issues concerning the evaluation
processes of learning in higher education. What to evaluate? To
evaluate or not to evaluate? How to evaluate? What are the best
methods to assess student learning in undergraduate, considering
the current guidelines for higher education? How to use the
evaluation results? Certainly, there are several ways to answer
each one of these questions. The choices are complex and even
subjective, involving much more than instruments and evaluation
methods, as they mobilize values and require a broad overview
about the act of educating. The importance of evaluation in the
context of educational practices is a feature of the present time,
as it is both a requirement in educational projects, and a complex
teaching issue. How do we form individuals capable of developing
theoretical and conceptual, if our assessment practices are
directed exclusively to the task of quantifying and classifying
students in relation to their ability to retain certain sets of factual
information? This Thematic Group aims to articulate studies of
teachers and researchers who discuss aspects related to these
problems.
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GT2D - Evaluación del Aprendizaje: Enfoques e
Instrumentos
Simone Maria de Ávila Silva Reis
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Roberto Bernardino Júnior
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

El objetivo del Grupo Temático sobre la Evaluación del
Aprendizaje: Enfoques e Instrumentos es invitar a la comunidad
docente para profundizar la reflexión sobre las cuestiones
pertinentes a la evaluación del aprendizaje en la educación
superior. ¿Qué evaluar? Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuáles
son los mejores métodos para evaluar el aprendizaje de los
estudiantes, teniendo en cuenta las directrices actuales para la
educación superior? Cómo utilizar de los resultados de la
evaluación? Ciertamente, hay varias maneras de responder a cada
uno. Las opciones son complejas y subjetivas, incluso, que implica
mucho más que instrumentos y métodos de evaluación, para la
movilización de los valores y la aplicación de un amplio panorama
sobre el acto de educar. La importancia de la evaluación en el
contexto de la práctica educativa es una característica del tiempo
presente, lo que refleja la exigencia de esta práctica en los
proyectos educativos, así como la complejidad de las cuestiones
de evaluación. ¿Cómo formar individuos capaces de desarrollar
teórica y conceptual, si nuestras prácticas de evaluación están
dirigidas exclusivamente a la tarea de cuantificar y clasificar a los
alumnos en relación con su capacidad para retener cierto
conjunto de información sobre los hechos? Este grupo temático
tiene como objetivo articular los profesores e investigadores
cuyos estudios y investigaciones tratan de las cuestiones
relacionadas con estos problemas.
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1) O ensino de Imunologia: análise dos principais
métodos e recursos didáticos utilizados em
universidades brasileiras

Fernando Lourenço Pereira
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

A Imunologia, uma ciência dinâmica e com conteúdo rico em
detalhes, contribui na formação de muitos profissionais na área
da saúde. O objetivo desse trabalho foi analisar os principais
recursos didáticos e características metodológicas do ensino de
Imunologia. A pesquisa se baseou na análise do conteúdo de
questionários aplicados a dez docentes de universidades
brasileiras. A carga horária da disciplina de imunologia varia de 60
a 90 h/aula, e foi considerada, por 60% dos docentes, insuficiente
para trabalhar todos os conteúdos previstos na ementa. Isso
resultou muitas vezes em dificuldades de aprofundamento dos
conteúdos e tempo insuficiente para realização de aulas práticas.
Os docentes apontaram que os principais fatores que dificultam o
ensino são o pouco contato que os alunos tiveram com a
Imunologia no Ensino Médio e deficiência de conhecimentos
prévios de biologia molecular, bioquímica e fisiologia. Essas
dificuldades refletiram na dificuldade de compreensão por parte
dos alunos em relação a conteúdos como o sistema complemento,
a expressão e recombinação gênica, o complexo principal de
histocompatibilidade e a maturação e ativação de linfócitos.
Mediante essas dificuldades, 70% dos professores universitários
utilizaram algum recurso didático para facilitar a aprendizagem,
tais como a leitura de artigos científicos e de apostilas,
apresentação de seminários, dinâmicas de grupo, estudo dirigido
e atividades interativas na plataforma ―moodle‖. Por outro lado,
os docentes relataram que os alunos tem maior interesse por
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conteúdos como resposta imune inata e adquirida;
hipersensibilidades e doenças auto-imunes; imunologia de
tumores; e imunoprofilaxia, respectivamente. Esse trabalho
contribui para o aporte de conhecimentos no campo do ensino de
imunologia no Brasil.

Teaching of immunology: major methods and resources
used in Brazilian universities
Fernando Lourenço Pereira
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

Immunology, a science with a dynamic content and rich in details,
contributes to the formation of many professionals in the health
area. The aim of this study was to analyze the main didactic
features and methodological characteristics of the teaching of
Immunology. The research was based on the content analysis of
questionnaires administered to ten teachers of different
universities. The workload of the discipline of immunology ranges
from 60 to 90 hours, which is considered inadequate for working
all the content in the immunology set menu by 60% of the
interviewed teachers. This has often resulted in difficulty in
approaching the content in more detail and insufficient time for
conduction of experimental lessons. Teachers pointed out that the
main factors that hinder the teaching of immunology are the little
contact that students have with the school and deficient prior
knowledge of molecular biology, biochemistry, and physiology.
These problems reflect the difficulty that students have in
understanding contents such as complement system, genetic
expression and recombination, major histocompatibility complex,
and lymphocytes maturation and activation. On the basis of these
difficulties, 70% of the university professors used teaching tools
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such as reading of scientific articles and handouts, seminar
presentations, group dynamics, guided study, and interactive
activities in the ―moodle‖ platform to stimulate learning. Teachers
reported that students are more interested in content such as
innate and acquired immune response, hypersensitivity and
autoimmune diseases, tumor immunology, and immunotherapy.
This study contributes to supplying knowledge in the teaching
field of Immunology and aids proposals for future models and
instructional technology applications in Immunology.

A enseñanza de la inmunología: métodos y análisis de los
principales recursos educativos utilizado en las
universidades de brasil
Fernando Lourenço Pereira
(Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Brasil)

La Inmunología, una ciencia con contenido dinámico y rico en
detalles, ayuda en la formación de muchos profesionales en el
campo de la salud. El objetivo de este estudio fue analizar las
características principales de los recursos de aprendizaje y
metodología de la enseñanza de la inmunología. La investigación
se basó en el análisis de contenido de los cuestionarios a los diez
profesores de las universidades. La carga de trabajo de la
disciplina de la inmunología rangos 60 a 90 h / clase, y fue
considerado por el 60% de los profesores, el trabajo inmunológica
inadecuada a los contenidos incluidos en el menú. A menudo,
esto dio lugar a dificultades en la profundización de los contenidos
y no el tiempo suficiente para realizar las clases prácticas. Los
maestros indicaron que los principales factores que dificultan la
enseñanza son el poco contacto que tuvieron con los estudiantes
en la escuela secundaria y el conocimiento Inmunología
deficiencia previa de la biología molecular, la bioquímica y la
fisiología. Estos factores reflejan la dificultad de comprensión de
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los estudiantes en relación con el contenido como la expresión del
sistema del complemento, y la recombinación de genes, el
complejo mayor de histocompatibilidad y la maduración y
activación de linfocitos. A través de estas dificultades, el 70% de
los profesores de la universidad utilizado algún recurso didáctico
para estimular el aprendizaje, como la lectura de artículos
científicos y documentos de presentación, seminarios, dinámicas
de grupo, estudio dirigido y actividades interactivas en la
plataforma moodle. Los maestros informaron que los estudiantes
están más interesados en el contenido como la respuesta inmune
innata
y
adquirida,
hipersensibilidad
y
enfermedades
autoinmunes, inmunología tumoral y la inmunoprofilaxis. Este
trabajo contribuye a la contribución de los conocimientos en el
campo de la enseñanza de la inmunología en Brasil y las
propuestas de los futuros modelos de aplicaciones de la
tecnología en la enseñanza y la inmunología.
2) Avaliação da aprendizagem no ensino superior:
representações
sociais
de
estudantes
de
licenciaturas
Ilza Maria Da Silva Alves
(Universidade de Uberaba/Brasil)
Maria Alzira De Almeida Pimenta
(Universidade de Uberaba/Brasil)

O estudo proposto teve como objeto a avaliação da
aprendizagem. A questão que orientou a pesquisa foi quais são as
Representações Sociais que estudantes com histórico de
reprovação de cursos de licenciaturas estão construindo sobre
avaliação da aprendizagem? Consideramos que a identificação e
análise das representações sobre avaliação proporcionará um
conhecimento a partir do qual poderão ser pensadas estratégias
de intervenção que possibilitem mudanças nas práticas avaliativas
da instituição pesquisada, podendo contribuir assim para diminuir
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o índice de reprovações no âmbito universitário. Os objetivos
buscaram identificar e analisar as representações sociais que
estão sendo construídas sobre a avaliação da Aprendizagem dos
estudantes das licenciaturas em Geografia, Matemática, Física,
História, Pedagogia e Química, de uma Instituição Federal de
Ensino Superior; caracterizar os perfis dos estudantes de
licenciaturas com história de reprovações; identificar e analisar os
significados manifestados na representação social dos estudantes
sobre avaliação. A análise e interpretação dos dados, realizadas a
partir da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978),
e pela técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2002) revelou
que a avaliação permanece como sinônimo de verificação. Para os
estudantes, o modo como as avaliações são elaboradas e
empregadas, não conseguem refletir o conhecimento sobre
determinado assunto. Suas Representações se ancoravam em
experiências escolares, cujo foco do processo avaliativo, em geral,
se concentra nos resultados e não no processo, numa concepção
de avaliação da aprendizagem associada a prova e nota,
apontando para a necessidade de repensar as práticas avaliativas,
por parte dos docentes e gestores da Instituição pesquisada.

Assessment of learning in higher education: social
representations of undergraduate students
Ilza Maria Da Silva Alves
(Universidade de Uberaba/Brasil)
Maria Alzira De Almeida Pimenta
(Universidade de Uberaba/Brasil)

The subject of this proposed study was the learning assessment.
This research study was motivated by the social representations
that students with a history of disapproval in teachers‘ degrees‘
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courses are building on learning assessment. It is considered the
identification and analysis of assessment representations will
provide a knowledge which could be planned intervention
strategies that allow changes in assessment practices of the
research institution and then contribute to reduce the number of
failures in undergraduate courses. The objectives of this research
was to identify and analyze the social representations that have
been building on the student learning assessment, with a history
of failure in Geography, Mathematics, Physics, History, Pedagogy
and Chemistry bachelor degrees of a Federal University in Minas
Gerais; to characterize the profiles of undergraduate students
with a history of failures; identify and analyze the meanings
expressed in the social representation of students on assessment.
Was performed application of 69 questionnaires and 12
interviews. Analysis and interpretation of data, made from the
Social Representations Theory (Moscovici, 1978, 2003), and the
technique of Content Analysis (Bardin, 2002) revealed that the
assessment remains a synonym for verification. To the students
how the assessments are built and applied, it cannot reflect the
knowledge about a certain subject. Yours Representations were
based on the Elementary and High School experiences, which the
evaluation process is focused on results instead of processes, a
conception of learning assessment as a synonym of evidence
toward achievement of a high score, indicating a need to rethink
assessment practices, by professors and staff of the surveyed
University.
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3) Perspectivas e Desafios da Avaliação em curso
online por meio de Fóruns
Raquel Aparecida Souza
(Universidade Federal do Tocantins/Brasil)
Rosemeri Birck Diniz
(Universidade Federal do Tocantins/Brasil)

Um dos grandes desafios na educação superior ainda tem sido o
da avaliação da aprendizagem. Mesmo diante de muitos estudos e
pesquisas sobre essa temática, ainda surgem indagações por
parte dos educadores sobre como desenvolver práticas de
avaliação que de fato contribuam para a emancipação dos
indivíduos em formação. Esta constatação é comum na educação
de forma geral e de forma específica, tem gerado muitas
expectativas na educação a distância. Nesse sentido, o estudo
visa apresentar a experiência de avaliação desenvolvida no curso
de pós graduação em coordenação pedagógica pela Universidade
Federal do Tocantins e que, dentre outros instrumentos, utilizou o
fórum avaliativo. Partindo da análise dos fóruns temáticos (on
line) e categorizando elementos relacionados à formação dos
profissionais alvos no curso, destacam-se os desafios enfrentados
e algumas possibilidades que a utilização desse instrumento
proporcionou na formação desses indivíduos, os quais, muitos se
tornaram capazes de organizar teórica e conceitualmente os
conhecimentos construídos ao longo do curso, relacionando com
a prática diária nas escolas em que atuavam, refletindo sobre
esses saberes e externando-os num processo de aprendizagem
em colaboração mútua.
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Perspectivas y desafíos de la evaluación por medio de
foros en los Cursos a Distancia
Raquel Aparecida Souza
(Universidade Federal do Tocantins/Brasil)
Rosemeri Birck Diniz
(Universidade Federal do Tocantins/Brasil)

Un gran desafío en la educación superior ha sido la evaluación del
aprendizaje, a pesar de muchos estudios e investigaciones sobre
este tema, hay preguntas que surgen de los educadores acerca
de cómo desarrollar las prácticas de evaluación que en realidad
contribuyen a la emancipación de los individuos en formación.
Este hallazgo es común en la educación en general,
específicamente, ha generado grandes expectativas en la
educación a distancia. En este sentido, el estudio tiene como
objetivo presentar la experiencia de evaluación desarrollada en el
curso de grado de Posgrado en Coordinación Pedagógica de la
Universidad Federal de Tocantins y que, entre otros instrumentos,
usaron el foro para su evaluación.
Con base en el análisis de los foros temáticos virtuales y clasificar
la información relacionada con los objetivos de formación en el
curso, se destacan los desafíos y las posibilidades del uso de este
instrumento, el cual resultó de la formación de estas personas, en
las cuales, muchas han sido capaces de organizar el conocimiento
teórico y conceptual construido a lo largo del curso en relación a
la práctica diaria en las escuelas que han trabajado lo que refleja
en este conocimiento en expresarlos dentro de un proceso de
aprendizaje y colaboración mutua.
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4) O TCC como ferramenta alavancadora do processo
de ensino e aprendizagem
Rubens Gedraite
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Uma questão bastante atual no ensino da área das engenharias
diz respeito ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). É muito
frequente se constatar um conflito por parte do aluno no
momento da escolha do tema a ser trabalhado no TCC. Via de
regra, o aluno concluinte do curso enxerga a dificuldade de ter
que lidar com uma atividade acadêmica a mais para complicar a
sua vida, dado que na significativa maioria dos casos o foco está
na colocação profissional após a conclusão do curso. Portanto, o
principal desafio que se coloca é trazer para o aluno temas que
sejam coerentes com o futuro exercício da atividade profissional e
também que se coadunem com o aspecto didático-pedagógico da
unidade acadêmica. Não raro, este conflito de idéias atinge os
próprios docentes, haja vista o fato de que a troca de
experiências com a comunidade profissional formada pelos
egressos nem sempre ocorre da maneira desejada e acaba por
existir uma lacuna entre a academia e a indústria. Neste contexto,
rediscutir o TCC com um enfoque mais adequado a esta realidade
educacional é a proposta deste trabalho.
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The Graduation Thesis as a tool that leverages the process
of teaching and learning
Rubens Gedraite
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A very current issue in education in the engineering area is the
Graduation Thesis. Quite often a conflict is found by the student
in choosing the topic to be worked at Graduation Thesis. As a
rule, the concluding student of a course sees the difficulty of
having to deal with this academic activity and understand it as a
new complication factor in his life, considering the fact that the
focus of a significant proportion of students in most cases is on
job placement after graduation. Therefore, the main challenge
facing the student is to bring issues that are consistent with the
future professional activities and also in line with the pedagogicaldidactic aspect of the academic unit. Often, this conflict of ideas
reaches the teachers themselves, given the fact that the
exchange of experiences with the professional community formed
by the ex-students does not always happen the way you want,
and eventually there is a gap between academia and industry. In
this context, revisit the Graduation Thesis with a more appropriate
approach to this educational reality is the purpose of this work.
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5) Avaliação, design instrucional e mapas conceituais
para o ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa
em cursos superiores e técnicos
Carla Regina Rachid Otavio Murad
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Neste artigo, apresentarei o design instrucional (FILATRO, 2004),
a técnica de mapas conceituais (NOVAK, 1988), a avaliação
(HADJI, 1997; LUCKESI, 1996; MÉNDEZ, 2001) e demonstrarei
como esses conceitos contribuem para uma avaliação formativa
no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa
(L.P) Instrumental em cursos superiores e técnicos. Após uma
breve descrição do contexto deste trabalho, busco analisar as
questões do livro ―Português Cesgranrio: mapas mentais, resumo
teórico e 125 questões comentadas‖ (ALVES, 2011) a fim de
investigar os benefícios dos mapas conceituais e do design
instrucional na perspectiva da avaliação formativa.
Evaluation of instructional design and minding maps for
teaching and learning Portuguese in higher and technical
courses
Carla Regina Rachid Otavio Murad
(Universidade Federal De Uberlândia/Brasil)

In this article, I‘ll present the instructional design (FILATRO,
2004), the technique of concept maps (Novak, 1988), evaluation
(HADJI, 1997; Luckesi, 1996; MENDEZ, 2001) and will
demonstrate how these mind maps contribute to a formative
evaluation in teaching and learning of Instrumental Portuguese
Language (LP) to technical and college courses. After a brief
description of the context of this work, I‘ll try to analyze the
issues of the book "Portuguese Cesgranrio: mind maps,
theoretical abstract and 125 questions commented" (Alves, 2011)
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to investigate the benefits of minding maps and the instructional
design in the perspective of formative assessment.

6) Formação de Professores: Currículo, Planejamento
e Avaliação
Ana Amélia de Araújo Maciel
(Universidade Federal do Pará/Brasil)

Conhecer a formação de professores considerando sua identidade
e os saberes que permeiam suas práticas formativas, a avaliação,
e a reflexão compartilhada sobre o fazer docente, contribuem
para o desenvolvimento de currículo dos cursos de Licenciatura. O
texto que a seguir se apresenta enquadra-se num projeto de
investigação realizado em uma turma de Licenciatura em Biologia,
do Programa de Formação de Professores- PARFOR, tendo como
cenário o contexto da sala de aula, durante o desenvolvimento da
disciplina Avaliação do Ensino e da Aprendizagem, para uma
turma de professores da Educação Básica, que atuam em
contextos diversificados: área urbana, escolas de campo, escolas
ribeirinhas. O estudo teve como principal objetivo analisar a
compreensão sobre as práticas de avaliação dos professoresalunos da referida turma. Tratando-se de uma pesquisa
qualitativa, valemo-nos da pesquisa-ação para responder aos
seguintes questionamentos: Quem somos? Onde estamos? Para
quê avaliamos? O que os professores entendem sobre avaliação?
Como planejam a avaliação? Como avaliam, e a partir de que
referencial? O que fazem com os resultados ou os panoramas da
avaliação? Quais contribuições, a disciplina trouxe para a sua
prática? A coleta de dados foi realizada a partir de diagnose,
diálogos com os professores, observação in loco durante o
desenvolvimento das atividades de interpretação de textos,relatos
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de experiências, dinâmicas grupais, interpretação de filme, aula
passeio, relatório de atividades, planejamento de ensino,
socialização e avaliação. Os caminhos metodológicos percorridos
permitem apresentar no texto, reflexões sobre os dados
recolhidos e analisados, e contribuir para outras práticas
pedagógicas.

Teachers Formation: Curriculum, Planning and Evaluation
Ana Amélia de Araújo Maciel
(Universidade Federal do Pará/Brasil)

Knowing how to train teachers considering their identity and the
knowledge that permeates their training practices, the evaluation,
and the shared reflection about the teaching doings, all contribute
for the curriculum development of Licentiate graduation courses.
The following text presents itself as a investigation project
performed with a Biology Licentiate class, from the Teachers
Formation Program - PARFOR, using a classroom context during
the progress of the Teaching and Learning Evaluation classes, for
a class of Basic Education Teachers working in various
environments: urban areas, countryside schools, river side
schools. This work focuses on analyzing the understanding about
evaluation practices from the student-teachers from the
abovementioned class. Being a qualitative study we make use of
an action research to answer the following inquiries: Who we are?
Where we are? Why do we evaluate for? What teachers
understand as evaluation? How they plan the evaluation? How
they evaluate, and from which reference? What do they do with
the results or the panoramas of the evaluation? What contribution
did the discipline bring to its practice? The data harvesting was
made using diagnosis, dialogues with teachers, observations ―in
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loco‖ during text interpretation activities, experience reports,
group dynamics, movie interpretations, tour classes, activities
report, teaching planning, socialization and evaluation. The
methodological paths covered in the work, allows to present
reflections about the harvested and analyzed data, and to
contribute to other pedagogical practices.

7) Avaliação Construtiva: Novas Concepções sobre o
Processo Avaliativo nas IES
Solange Maria Siqueira de Barros
(Centro Universitário do Triângulo/Brasil)

O presente artigo tem como objetivo discutir o modelo avaliativo
adotado através das novas políticas públicas, em que se pretende
instituir um modelo que visa contribuir para a avaliação dos
cursos de graduação por meio da verificação das competências,
habilidades e conhecimentos desenvolvidos pelos estudantes e
ainda aferir o desempenho dos estudantes no que se refere ao
uso, síntese e integração de conhecimentos adquiridos ao longo
do curso. Este modelo instituído, conceitualmente chamado de
avaliação construtiva, que o MEC está implantando desde 2010,
tem gerado polêmicas e ao mesmo tempo apresentado resultados
satisfatórios que podem ser observados pela estatística. O ENADE
compõe um novo paradigma neste contexto e veio para ficar.
Agora cabe às IES começarem um processo de adequação ao
novo, que permita ao corpo docente a compreensão desta nova
dinâmica e ao corpo discente a inserção dentro de uma proposta
diferenciada dos modelos já adotados. Que este novo processo
possa ser inserido nos cursos de graduação de forma gradativa e
dinâmica e que sirva como um instrumento de construção de
aprendizagem aos estudantes. Este trabalho é resultado de uma
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pesquisa que venho realizando ao longo de 14 anos, na busca de
novas concepções sobre as políticas públicas, como docente da
educação superior, como pesquisadora, como membro de grupos
de estudo sobre o tema e colaboradora das ações realizadas pelo
INEP.

Constructive Evaluation: New Concepts on the IES
Evaluation Process
Solange Maria Siqueira de Barros
(Centro Universitário do Triângulo/Brasil)

This article aims to discuss the evaluation model adopted by the
new policy, which is intended to establish a model that aims to
contribute to the evaluation of undergraduate courses by
checking the skills, abilities and knowledge developed by students
and further assess the performance of students with regard to the
use, integration and synthesis of knowledge gained throughout
the course. This model established, conceptually called
constructive review, which is deploying the MEC since 2010, has
generated controversy and at the same time presented
satisfactory results that can be observed by the statistic. The
ENADE composes a new paradigm in this context and is here to
stay. Now it's up to the IES begin a process of adaptation to the
new, allowing the faculty to understand this new dynamic and the
student body entering into a different proposal of models already
adopted. That this new process can be inserted in undergraduate
courses gradually and dynamic and that serves as a learning tool
for building students. This work is the result of research I have
been doing over 14 years ago in search of new conceptions of
public policy, higher education as a teacher, as a researcher, as a
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member of study groups on the subject and collaborator of
actions taken by INEP.

8) Cooperative Education: Pros and Cons.
Alhazmi Abdulrahman Essa
(Islamic University/Arábia Saudita)

Cooperative education is an important tool of knowledge
dissemination, it is a learning process in which the teacher divided
his students into small groups for the purpose of teaching and
learning. The students can be divided into groups of students,
and be given a certain task. The students are expected to work
within their group with the teacher supervising them. Students in
each group are expected to contribute in carrying out the task
assigned to them by the teacher. The cooperative education has
the advantages, one of the most important: it improves academic
achievements as students learn from each other. It helps to
improve students‘ ability to express theirselfs in a group and in a
large crowd, it enhances academic achievements as a group,
learning through interdependence helps students to improve from
the knowledge of his colleagues. The method in itself is an
empowerment as it helps students shapes students‘ attitude
towards his peer groups and other groups well beyond the school
environment. Self confidence and motivation for group activity
could be achieved through this method. However, cooperative
education does have disadvantages. This paper will talk about the
most important advantages and disadvantages it has, and
solutions for these; to be productive and useful.
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9) Evaluation in higher education
Khaled Nahes Alotaibi
(King Saud University/Arábia Saudita)

The Evaluation process is considered to be one of the
fundamental indicators that teachers, learners and administrative
staff use to gauge the outcome of learners. It is critical that
significant aspects in learning are assessed so that students are
guided and informed as they progress. Evaluation has become
common practice in formal and informal learning and is seen to
be a collection of information, combined with set-tasks, against
set criteria. It can be defined assessment as process of collecting
and combining information from tasks with view to making a
judgement about a person or making a comparison against an
established criterion. (Athanasou and Lamprianou, 2002). In other
words, it is all about checking learners‘ progress and achievement
(Corder, 2002). Assessment is collecting evidence and making
judgements on a learner‘s performance whether is formal or
informal learning. In fact, Evaluation can provide influential role in
helping institutes to applicable learning. This essay will focus on
assessment procedure in department of psychology and it
provides the purpose of assessment and the important methods
of assessment. Also, it will present some steps to develop
assessment procedures such authentic assessment, e-assessment
and assessment the curricula.
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GT2E - Formação de Professores: Desafios e Metodologia
de Trabalho
Daisy Rodrigues do Vale
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Camila Lima Coimbra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Inquietudes relacionadas aos desafios postos à formação docente
se expandem ocasionando o nascimento de formas de
organização institucionais que incentivam essa formação e, com
isso, torna-se notável a preocupação de refletir, de maneira
aprofundada, sobre a melhoria e aperfeiçoamento do processo de
formação de professores para a Educação Básica no país e no
mundo. Este Grupo de Trabalho objetiva refletir sobre desafios
enfrentados na formação e valorização do professor da Educação
Básica e as políticas públicas criadas e ampliadas nos últimos
anos para fortalecer os cursos de licenciatura. As políticas
públicas, nesse contexto, vão desde a criação do Comitê Nacional
de Gestão dessas ações até o Comitê Institucional que visa
integrar as ações internas de cada Instituição de Ensino Superior.
Os eixos que fazem parte desse GT: (a) políticas públicas voltadas
para a formação de professores na Educação Básica existentes no
Brasil e no mundo; (b) articulação entre programas e a formação
de professores para a Educação Básica; (c) impactos de
programas na formação inicial e continuada; (d) currículos dos
cursos de licenciatura ; (e) tendências para programas de
fomento à formação docente para Educação Básica.
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GT2E - Teacher Education: Challenges and Methodology
Daisy Rodrigues do Vale
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Camila Lima Coimbra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Concerns related to the challenges posed to expand teacher
training leading to the birth of institutional forms of organization
that encourage such training and, therefore, it is remarkable to
reflect the concern, in depth, on improving and perfecting the
process of forming teachers for basic education in the country
and the world. This thematic panel aims to reflect upon the
challenges faced in teacher training and upgrading of basic
education and public policy created and expanded in recent years
to strengthen undergraduate programs. Public policy in this
context, ranging from the creation of the National Committee for
Management of these actions by the Institutional Committee
which aims to integrate the internal actions of each institution of
higher education. The axes that are part of this thematic panel:
(a) public policies aimed at training teachers in basic education in
Brazil and the world, (b) coordination between programs and
teacher training for Basic Education, (c) impacts of programs in
initial and continuing education, (d) curricula of degree courses,
(e) trends for funding programs for training teachers for basic
education.
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GT2E - Formación del profesorado: desafíos y metodología
Daisy Rodrigues do Vale
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)
Camila Lima Coimbra
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Las preocupaciones relacionadas con los desafíos para ampliar la
formación del profesorado llevan al aparecimiento de las formas
institucionales de organización que fomentan la formación y, por
tanto, es notable la preocupación por reflejar en profundidad
acerca de la mejora y el perfeccionamiento del proceso de
formación de los maestros de educación básica en el país y el
mundo. Este Grupo de Trabajo tiene como objetivo reflexionar
sobre los desafíos que enfrentan en la formación docente y la
mejora de la educación básica y las políticas públicas creados y
ampliado en los últimos años para fortalecer los programas de
pregrado. Las políticas públicas en este contexto, que van desde
la creación del Comité Nacional para la Gestión de estas acciones
por parte de la Comisión Institucional que tiene por objeto
integrar las acciones internas de cada institución de educación
superior. Los ejes que forman parte de este grupo de trabajo son:
(a) las políticas públicas dirigidas a la formación de profesores en
la educación básica en Brasil y del mundo, (b) la coordinación
entre los programas y la formación del profesorado para la
Educación Básica, (c) impacto de los programas en la educación
inicial y continua, (d) planes de estudio de las titulaciones, (e) las
tendencias para la financiación de programas para la formación
de profesores para la educación básica.
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1) A Formação Pedagógica de professores na PósGraduação Stricto Sensu da Ciência da Saúde de
Instituições Federais de Ensino Superior
Vanessa T. Bueno Campos
(Universidade Federal De Uberlândia/Brasil)
Vanessa G. Castro
(Universidade Federal De Uberlândia/Brasil)

As reflexões apresentadas nesse artigo advêm da análise de
dados encontrados no trabalho de iniciação cientifica CNPq/UFU,
vinculado à pesquisa O espaço de formação da docência no
ensino superior em Cursos de Pós-Graduação ―stricto sensu‖ de
Instituições
Federais
Ensino
Superior
Brasileiras
em
desenvolvimento. Objetivamos apresentar a contribuição dos
programas de Pós-graduação ―stricto sensu‖, na área das ciências
da saúde, de Instituições Federais de Ensino Superior das regiões
sul e nordeste do Brasil, na formação pedagógica de mestrandos
e doutorandos. Os dados foram obtidos em PPGs que
disponibilizam informações em portais eletrônicos. Mapeamos e
analisamos os objetivos e as disciplinas de 115 cursos de
mestrado e doutorado acadêmico de 11 IFES na região sul e em
18 IFES na região nordeste. Os dados revelaram que na região
sul, 65% dos cursos oferecem disciplinas pedagógicas, 15% não
possuem essas disciplinas na sua grade curricular e 20% não
disponibilizaram a informação no portal. Na região nordeste 62%
dos cursos oferecem disciplinas pedagógicas, 17% não as têm na
estrutura curricular e 21% não divulgaram a informação no portal
do curso de pós-graduação. A abordagem da investigação quantiqualitativa possibilitou depreender que uma formação pedagógica
e didática sólida ainda está muito longe de ser efetivada nos
cursos investigados, mesmo que estes afirmem em seus objetivos
formar pesquisadores e professores para o magistério superior. É
possível inferir, a partir dos dados encontrados, que as políticas
de formação de docentes para o ensino superior pouco têm
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contribuído, no sentido de garantir efetivamente uma formação
preocupada e comprometida com os aspectos didáticopedagógicos.
The Pedagogical Formation of professors en PostGraduation Stricto Sensu of The Science of Health of
Federal Institutions of Superior Education
Vanessa T. Bueno Campos
(Universidade Federal De Uberlândia/Brasil)
Vanessa G. Castro
(Universidade Federal De Uberlândia/Brasil)

The reflections presented in this article happen of the analysis of
data found in the work of scientific initiation from CNPq/UFU, tied
the research the space of formation of the teachers in Higher
Education in Courses of Post-Graduation ―stricto sensu‖ of IFES.
We objectify to present the contribution of the Post-graduation
courses ―stricto sensu‖, in the area of sciences of the health, of
IFES of the regions south and northeast of Brazil, in the
pedagogical formation of mesters and PhDs. The data had been
gotten in PPGs that made available information in electronic
vestibules. We mapped and analyze the objectives and you
discipline them of 115 courses of master‘s degree and doctorate
academic of 11 IFES in the south region and 18 IFES in the
northeast region. The data had disclosed that in the south region,
65% of the courses offer discipline pedagogical, 15% do not
possess these discipline in its curricular grating and 20% did not
made available the information in the vestibule. In northeast
region 62% of the courses they offer you discipline pedagogical,
17% do not have them in the curricular structure and 21% had
not divulged the information in the vestibule of the postgraduation course. The boarding of the quantity-qualitative
inquiry made possible to infer exactly that a pedagogical
formation and didactic solid still is very far from being
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accomplished in the investigated courses, that these affirms in its
objectives to form researchers and professors for the superior
teaching. It is possible to infer, from the data found, that the
politics of formation of professors for superior education little
have contributed, in the direction to effectively guarantee a
formation worried and compromised to the didactic-pedagogical
aspects.
La Formación Pedagógica de profesores en Postgrado
Stricto Sensu de la Ciencia de la Salud de Instituciones
Federales de la Educación Superior
Vanessa T. Bueno Campos
(Universidade Federal De Uberlândia/Brasil)
Vanessa G. Castro
(Universidade Federal De Uberlândia/Brasil)

Las reflexiones presentaron en este artículo suceden del análisis
de los datos encontrados en el trabajo de la iniciación científica
CNPq/UFU, atado la investigación el espacio de la formación del
docência en la educación superior en cursos del sensu del stricto
de la Después-Graduación de IFES. Objectify para presentar la
contribución del sensu del stricto de los cursos de la Despuésgraduación, en el área de las ciencias de la salud, de IFES de las
regiones sur y noreste del Brasil, en la formación pedagógica de
mestrandos y de doutorandos. Los datos habían sido conseguidos
en PPGs esa información del disponibilizam en vestíbulos
electrónicos. Mapeamos y nosotros analizamos los objetivos y
usted los disciplina de 115 cursos del mestrado y del doutorado
académicos de 11 IFES en la región del sur y de 18 IFES en la
región nordestal. Los datos habían divulgado eso en la región del
sur, el 65% de la disciplina de la oferta de los cursos pedagógica,
el 15% no posee este disciplina en su grating del plan de estudios
y el 20% no disponibilizaram la información en el vestíbulo. En la
región nordestal el 62% de los cursos le ofrecen la disciplina
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pedagógica, los 17% no los tienen en la estructura del plan de
estudios y el 21% no habían divulgado la información en el
vestíbulo del curso de la después-graduación. El subir de la
investigación quanti-cualitativa hizo posible deducir exactamente
que una formación pedagógica y un sólido didáctico sigue siendo
muy lejos de ser logrado en los cursos investigados, ese éstos
afirma en sus objetivos para formar investigadores y a profesores
para la enseñanza superior. Es posible deducir, de los datos
encontrados, que las políticas de la formación de los profesores
para la educación superior poco han contribuido, en la dirección
para garantizar con eficacia una formación preocupada y
comprometida a los aspectos didáctico-pedagógicos.

2) Articulação Universidade
formação continuada

–

Escola:

ações

de

Elena Maria Billig Mello
(Universidade Federal do Pampa/Brasil)
Aline Souza da Luz
(Universidade Federal do Pampa/Brasil)

O presente artigo tem por objetivo apresentar como a
Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA tem gerido o
princípio ensino-pesquisa-extensão, promovendo a articulação
com a comunidade na qual se insere, proporcionando também a
formação continuada dos professores da rede pública estadual do
RS, nos municípios de abrangência desta Universidade. Para fazer
esta discussão, expomos inicialmente uma apresentação da
Universidade e do contexto da região na qual está inserida; em
seguida, retomamos as finalidades da universidade e, por fim,
anunciamos como estão sendo gerenciadas e organizadas as
ações de formação continuada, finalizando com uma breve análise
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de uma destas ações formativas e seu reflexo na materialização
das práticas pedagógicas nas escolas.

Articulación Universidad – Escuela: acciones de formación
continua
Elena Maria Billig Mello
(Universidade Federal do Pampa/Brasil)
Aline Souza da Luz
(Universidade Federal do Pampa/Brasil)

En este trabajo se pretende mostrar cómo la Universidad Federal
de Pampa –UNIPAMPA, ha conseguido el principio enseñanzainvestigación-extensión, promoviendo la articulación con la
comunidad en la cual se encuentra ofreciendo formación continua
a los maestros de escuelas públicas estaduales de municipios en
donde se encuentra presente la UNIPAMPA.
Para que se haga esta discusión, inicialmente se llevara a cabo
una presentación de la Universidad y su contexto dentro de su
área de influencia; regresando después al propósito inicial de la
Universidad, el cual es la promoción de enseñanza-investigaciónextensión y al final, se hablara de la forma en que se administran
y organizan las acciones de formación concluyendo con un breve
análisis de estas acciones formativas y su reflejo en la
materialización de las prácticas pedagógicas en las escuelas.

II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

352

3) Libras na Educação
Projeto Pedagógico,
Legislação

Superior: Diálogos entre
Oferta da Disciplina e

Eliamar Godoi
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

A educação de surdos está sendo estruturada em vários estados
brasileiros, buscando atender às diretrizes nacionais para a
educação especial (resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro
de 2001, a lei 10.098/94, de 23 de março de 1994, especialmente
o capítulo VII, que legisla sobre a acessibilidade à língua de
sinais, e a lei 10.436, 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais). Nessa perspectiva, esse trabalho tem
como objetivo principal divulgar os resultados parciais de estudo
que envolveu uma análise do Projeto Pedagógico do Curso de
Pedagogia no que se refere à oferta da disciplina Língua Brasileira
de Sinais, da legislação que regulamenta essa oferta e de
algumas práticas de ensino dessa disciplina no âmbito da
Educação Superior. O estudo também engloba uma análise no
que se refere a métodos de ensino e recursos didáticos. O intuito
é, tendo como base os resultados da pesquisa, propor ações
relativas à criação de novas metodologias e ao desenvolvimento
de recursos didáticos e tecnológicos adequados ao contexto dessa
instituição contemplando termos da Lei 10.436/02 e do Decreto
5.626/05. Nossa pesquisa pode ser caracterizada no campo das
pesquisas científicas de natureza exploratória e aplicada com
abordagem qualitativa para análise dos dados e pesquisa de
campo. Os resultados poderão ser utilizados para aplicação
prática voltada para amenizar problemas concretos instaurados
no contexto do ensino de Libras dessa Universidade. Assim,
esperamos que os resultados de nossa pesquisa contribuam no
que concerne ao desenvolvimento de atividades que
contemplarão uma análise sobre as metodologias existentes e
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praticadas no Ensino de Libras, com vistas a buscar e propor
novos métodos de ensino de Libras. Esperamos, também, que a
realização desta pesquisa contribua com investigações no campo
do ensino e aprendizado de Libras e no que se refere ao
desenvolvimento e produção de recursos e materiais didáticos.

Libras
in
Higher
Education:
Dialogue
between
Pedagogical Project, Offering of the Discipline and the
Legislation
Eliamar Godoi
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The deaf education is structured in several Brazilian states to
meet national guidelines for special education (Resolution CNE /
CEB n. 2, 11 September 2001, the law 10.098/94, 23 March 1994
especially chapter VII, which regulates accessibility to the sign
language, and law 10 436, 24 April 2002, which provides for the
Brazilian Sign Language). From this perspective, this work has as
main objective to promote the partial results of a study involving
analysis of the pedagogical project of the School of Education
regarding the provision of discipline Brazilian Sign Language, the
laws governing the offer and some practices teaching of this
discipline within Higher Education. The study also includes an
analysis regarding the teaching and resource materials. The order
is based on the results of our research; we propose actions for
the creation of new methodologies and development of teaching
resources and technology appropriate to the context of the
institution contemplating the terms of Law 5.626/05 and Decree
10.436/02. Our research can be characterized in the field of
scientific research and applied with exploratory qualitative
approach to data analysis and field research. The results may be
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used for practical application directed to alleviate specific
problems brought in the context of teaching Pounds of the
University. Thus, we expect the results of our research in terms
contribute to the development of activities which will include an
analysis of existing methodologies and practiced in the Teaching
of pounds, in order to seek and propose new methods of teaching
Pounds. We also hope that this research contributes to research
in the field of teaching and learning Pounds and in relation to the
development and production of resources and materials.

4) Territorialidades na formação inicial do licenciado
e bacharel em Ciências Biológicas
Gilvane Gonçalves Corrêa
(Centro Universitário do Triângulo/Brasil)

Na intenção de compreender as relações que estabelecem entre si
os contextos de influência e produção com o contexto da prática
na produção das políticas curriculares para a formação do
licenciado e do bacharel, interessa-me aprofundar a reflexão
quanto aos processos de produção das políticas curriculares
voltadas para a formação do licenciado e do bacharel. Busco
construir uma análise que se apóia em perspectivas mais
dinâmicas das relações macro e micro sociais. Nesse sentido,
considero o nível de análise em macro-escala como o contexto
sócio-político-econômico-cultural, nacional e internacional, onde
estão sendo produzidas as políticas educacionais e,
especialmente, as políticas curriculares para a formação do
licenciado e do bacharel, buscando estabelecer relações com um
nível de análise micro-escala que considera o contexto da
formação inicial do biólogo, tendo no curso de Ciências Biológicas
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) mais um espaço
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formador que também atua como produtor das políticas
curriculares. Para tanto, reforço minha compreensão de que as
relações entre esses contextos são bastante complexas e
multidirecionais. Considero que as políticas na formação estão
engendradas em relações de poder, sendo resultado de disputas
e negociações travadas no âmbito governamental e fora dele e o
espaço da reforma curricular é campo fértil para que essa
discussão seja empreendida.

Formación docente y técnica en Ciencias Biológicas
Gilvane Gonçalves Corrêa
(Centro Universitário do Triângulo/Brasil)

En intención de entender la relación entre los contextos de
influencia y de producción, el contexto de práctica en la
elaboración de programas de estudio, las políticas de formación
docente y técnica, el principal interés es profundizar la reflexión
acerca de los procesos de producción de políticas curriculares
dirigidos a la formación docente y técnica en ciencias biológicas.,
se busca construir un análisis que se apoye en perspectivas de
relaciones mas dinámicas a nivel macro y micro social.
En este sentido, se considera que el nivel de análisis de escala
macro tales como el contexto socio-político-económico-cultural,
nacional e internacional, en donde están siendo producidas las
políticas educativas, especialmente, las políticas curriculares para
la formación del titular y de la licenciatura tratando de establecer
relaciones con un nivel de análisis de micro escala que considera
el contexto de la formación inicial de un biólogo dentro del curso
de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Uberlândia
(UFU); más dentro de un espacio formador que actúa como
productor de políticas curriculares, por tanto, reforzar ese
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entendimiento de las relaciones entre estos contextos son
complejas.
Considero que las políticas en la formación son generadas en las
relaciones de poder, que es el resultado de las controversias y las
negociaciones en el marco del gobierno y fuera de él y la zona de
reforma curricular y es campo fértil para este debate cuando se
lleva a cabo.

5) O desafio de formar professores para atuar na
escola das diferenças
Iraneide Soares da Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este texto é resultado de uma pesquisa de mestrado concluída no
ano de 2009 no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará/UFC. Nos
últimos 10 anos, a educação brasileira passou por mudanças
importantes no que se refere ao trato com a diversidade
étnicorracial e cultural, a exemplo da legislação que propõe
mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional/LDBN com o acréscimo dos artigos 26A e 79B e, estas
modificações refletem-se também na formação dos profissionais
de educação, ou na necessidade de uma formação que contemple
a legislação vigente. Este texto vem tratar especialmente dos
citados artigos ou da Lei 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Nosso objetivo
aqui é discutir a aplicação desta legislação, sobretudo, na
formação dos profissionais da educação básica. A questão
norteadora é: será que a formação de professores para o diálogo
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com a diversidade étnica e racial ainda constitui o maior desafio
para a aplicação dos artigos 26A e 79B?

The challenge to form teachers to act in school of
differences
Iraneide Soares da Silva
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This text is the result of a research completed in 2009 under the
Graduate Program in Education of the Brazilian Federal University
of Ceará / UFC. Over the past 10 years the Brazilian education
has undergone major changes with regard to dealing with
diversity and cultural ethnic-racial example of legislation that
proposes changes in the Law of Guidelines and Bases of National
Education / LDBN with the addition of Articles 26A and 79B and
these changes are also reflected in the training of education, or
the need for training that addresses current legislation. This text
is especially the case cited articles and the Law 10.639/03 and the
National Curriculum Guidelines for Education and Race Relations
for the Teaching of History and Afro-Brazilian and African. Our
goal here is to discuss the implementation of this legislation,
especially in the training of basic education. The main question is:
will the training of teachers to dialogue with the ethnic and racial
diversity is still the biggest challenge for the application of Articles
26A and 79B?
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6) Formação Docente e condições de trabalho: um
dos desafios para a qualidade da educação
Márcia Santos Anjo Reis
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)

A qualidade da educação é um tema que inquieta todos que
objetivam a formação de indivíduo crítico, autônomo e capaz de
expressar opiniões perante a sociedade. Alcançar uma educação
de qualidade visa a superação de desafios. De acordo com a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), duas dimensões influenciam diretamente a
qualidade da educação: as extra-escolares e as intra-escolares. A
pesquisa investigou a dimensão intra-escolar, com atenção
especial para a questão pedagógica, perscrutando sobre a
formação, atuação e as condições de trabalho dos professores da
rede municipal, do Ensino Fundamental do município de Jataí/GO,
com o objetivo de identificar os desafios a serem superados.
Foram realizadas pesquisa bibliográfica e de campo. Na pesquisa
bibliográfica foi feito levantamento teórico em livros, artigos,
internet e revistas especializadas sobre o tema qualidade da
educação, buscando subsídios para fundamentar e contribuir para
a análise dos dados coletados; e na pesquisa de campo foram
coletadas informações sobre a realidade da educação municipal,
nas séries iniciais do Ensino Fundamental, com 24 professores de
cinco escolas municipais urbanas de Jataí/GO. Como
procedimento de coleta de dados foi utilizado o questionário semiestruturado. Os dados demonstraram que 91,66% dos docentes
são formados ou concluindo o curso de Pedagogia; 95,83%
atuam na sua área de formação; 75% dos professores trabalham
apenas em uma escola; 100% possuem experiência em sala de
aula; 79,16% disseram que a SME tem proposta de formação
continuada; e 79,17% disseram que elaboram o plano de aula e
possuem acompanhamento pedagógico. Esses são alguns
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indicadores intra-escolares direcionados para a formação do
professor que mostram a preocupação do município com a
qualidade da educação, no entanto a realidade encontrada faz jus
a novos questionamentos e outras pesquisas.

Teacher formation and working conditions: one of the
challenges to the quality of education
Márcia Santos Anjo Reis
(Universidade Federal de Goiás/Brasil)

The quality of education is an issue that worries all aim the
formation of the individual critic, autonomous and able to express
opinions in society. Achieve of quality education aims to
overcoming challenges. According to the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), two
dimensions directly influence the quality of education: the extra
and intra-school. The research investigated the dimension intraschool, with special attention to the pedagogical question, peering
about the formation, performance and working conditions of
teachers in the municipal elementary school Jataí/GO, with the
aim of identifying challenges to be overcome. Literature and field
research were done. In the literature search was done theoretical
research in books, articles, internet and magazines on the subject
of quality of education, seeking grants to support and contribute
to the analysis of data collected, and in the field research we
collected information on the reality municipal of education, of the
series first of elementary school, with 24 teachers from five of
municipal schools urban of Jataí/GO. As data collection procedure
was used semi-structured questionnaire. The data showed that
91,66% of teachers are trained or are completing the Faculty of
Education; 95,83% worked in their area of training; 75% of
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teachers work in only one school; 100% have experience in the
classroom; 79,16% said which the SME have proposed continuing
education, and 79,17% said that prepared the lesson plan and
has educational support. These are some indicators intra-school
targeted for teacher training that show the concern of the
municipality with the quality of education, but the reality found
does justice to new questions and further research.

7) Formação docente no curso de Biomedicina por um
olhar ético e filosófico pautado no contexto das
TICs
Marco Aurélio Martins Rodrigues
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O presente artigo é um recorte parcial de resultados de pesquisa
que tem como objeto o projeto pedagógico do curso de
Biomedicina, que contempla o ensino da Filosofia, da Ética e
Bioética, permeados pelas tecnologias de informação e
comunicação – TICs. Neste contexto, consideramos a perspectiva
do perfil do profissional egresso, elencadas as disciplinas
específicas e similares, além de análise na estrutura do projeto
pedagógico dessas disciplinas em uma abordagem integralizada
pelos currículos desse curso. Partimos do pressuposto de como a
forma de aplicação da disciplina de Bioética efetivamente atinge
os objetivos propostos na composição do perfil do aluno egresso
e em que medida existe adequação do projeto pedagógico aos
profissionais situados na pós-modernidade. De abordagem
qualitativa, este é um estudo que se constitui pela pesquisa
bibliográfica e documental. Constatamos que o projeto
pedagógico do curso pesquisado contempla de uma forma tímida,
disciplinas de filosofia, na grade curricular, na aplicação e na
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integralização com ações pedagógicas e preparação para o
mercado de trabalho que inclui a ética e a filosofia, e que também
há indícios da falta de uso nas práticas pelas e para as TICs na
formação docente desses profissionais. Verificamos que há
questões precisas e reflexivas pautadas em olhares inovadores no
fazer filosófico e bioético por uma aprendizagem voltada para e
pela criticidade - aprender a ser crítico e receber críticas -, não só
na capacitação do profissional da saúde, mas também no
processo educacional como um todo.

Teacher Development in the Biomedicine Course through
an Ethical and Philosophical look based on the Context of
ICTs
Marco Aurélio Martins Rodrigues
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

This article is a partial cut of a research which has as its object
the pedagogic project of the Biomedicine Course, which includes
the teaching of Philosophy, Ethics and Bioethics, permeated by
the information and communication technologies – ICTs. In this
context, we consider the perspective of the profile of the
professional graduate, having listed the specific and similar
subjects, as well as the analysis of the structure of the pedagogic
project of these subjects in an approach which is integrated by
the curriculums of this course. We start from the hypothesis of
how the application of the subject Bioethics reaches effectively
the purposes presented in the drawing up of the profile of the
graduate student and to what extent there is adequacy of the
pedagogic project concerning the professionals nowadays in postmodernity. Of a qualitative approach, this is a study that is
constituted by bibliographical and documental research. We
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verified that the pedagogic project of the course under research
includes in the curriculum, even though timidly, subjects such as
philosophy, in application and integration with pedagogic actions
and preparation for the labor market which includes ethics and
philosophy, and that there are signs of a lack of use in the
practices by and for ICTs in the teaching development of these
professionals. We verified that there are precise and reflexive
issues based on innovative looks on the philosophical and
bioethical doing for a learning which leads to criticality – learn to
be critical and to receive criticism – not only relating to the
empowering of the health professional, but also in the educational
process as a whole.

8) Reflexões sobre as (re)configurações da formação
de professores de Língua Portuguesa para o
trabalho com a leitura literária nos anos finais da
educação básica
Rodrigo Alves dos Santos
(Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais/Brasil)

Quais são as (re)configurações que os novos contextos
mercadológicos/sociais e os diferentes perfis discentes que
entram na escola de nível médio têm exigido da atuação do
professor de língua portuguesa nos anos finais da educação
básica, quando da abordagem do texto literário? Que
necessidades de mudança essas (re)configurações impõem à
formação inicial e contínua dos professores de língua portuguesa?
É nesse contexto que são aproximados e discutidos textos oficiais
e acadêmicos como os veiculados em Brasil (1999, 2001, 2006);
Soares (in.: MARTINS, BRANDÃO, MACHADO, 1999), Paulino
(1998, 1999), Paulino e Cosson (2004), Cosson (2007); Mello
(1998, 1999), Cardoso Bernardes (2005a, 2005b). Neste sentido,
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em um primeiro momento deste artigo, dá-se visibilidade à
análise dos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio –
Componente Curricular Língua Portuguesa (1999), aos PCN+
(2001) e às Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006).
Já em uma segunda parte do texto, discutem-se relevantes
conceitos que constituem, hoje, suportes teóricos imprescindíveis
ao professor de língua portuguesa em exercício: letramentos
literário e digital, formação de leitores críticos de textos literários,
jovem empreendedor. Através de uma aproximação de autores
brasileiros e portugueses que vêm se detendo sobre a questão da
leitura e da formação de leitores nos anos finais da educação
básica. Ao final da reflexão aqui empreendida, são delineados
perfis de professores em exercício e de egressos dos cursos de
formação de professores de língua portuguesa para o trabalho
com a leitura literária demandados pelos novos contextos
delineados nesse século XXI. Também são sugeridas pequenas (e
possíveis) mudanças no modo como vem sendo conduzida a
formação de professores de língua portuguesa no Brasil.

Reflections on the new configuration of training courses
for teachers of Portuguese to work with a literary reading
in the secondary education
Rodrigo Alves dos Santos
(Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais/Brasil)

This paper discusses official and academic position about teacher
education published in Brazilian documents (1999, 2001, 2006)
and books of various Brazilian and Portuguese authors. In this
sense, the first part of this article presents an analysis of these
documents. Already in a second section, we discuss relevant
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concepts that are today essential theoretical support for a
performance of the appropriate professional Portuguese teacher
in secondary education through a rapprochement between the
views of Brazilian and Portuguese authors addressing the issue
reading and educating readers in secondary education. The last
part of this paper presents the profiles required for teachers of
secondary Brazilian schools.

9) Prática docente universitária voltada às relações
entre os gêneros na formação inicial de
professores de Ciências e Biologia
Sandro Prado Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

O artigo originou-se de uma experiência prática no espaço da sala
de aula, em um curso de formação de professores de Ciências e
Biologia. Essa foi realizada no âmbito da disciplina Educação,
Saúde e Sexualidade. No módulo intitulado Sexualidade(s) e
Gênero(s): desafio(s) nos espaços escolares, foi exibido o curta
metragem: Boneca na Mochila, tal vídeo se torna interessante
para o trabalho com os/as professores/as na medida em que
permite problematizar as Relações entre os Gêneros no espaço
escolar. A partir das discussões e debates relacionados ao vídeo,
13 futuros/as professores/as construíram narrativas sobre a
continuidade da história que transcendesse o final do curta. Nesse
contexto, o presente trabalho tem como objetivo desvelar e
analisar as concepções de Gênero desses futuros/as
professores/as de Ciências e Biologia. Usando a abordagem
metodológica de cunho qualitativo, analisamos as narrativas
construídas por esses sujeitos. Para uma melhor interpretação,
dividimos o conteúdo dos discursos em categorias de análise. Os

II Fórum Internacional Sobre Prática Docente Universitária
Universidade Federal de Uberlândia – 2012

365

resultados mostraram que futuros/as professores/as temem que
meninos assumam a suposta identidade de gênero oposta a sua,
concebendo como algo problemático e estranho, então precisa
estar sob um policiamento e vigilância constante, demonstrando
concepções de homofobia e misoginia. Entretanto, outros sujeitos
não veem como problema quando um menino resolve transgredir
os padrões hegemônicos masculinos, entendem que as crianças
estão experimentando e descobrindo formas de brincar. Além
disso, encontramos elementos para pensar a formação docente
no âmbito das discussões das relações entre os gêneros. A partir
dos resultados encontrados foi possível avaliar diferentes
concepções de gênero dos/as licenciandos/as.

University teaching practice focused on gender relations
in the initial training of Science and Biology teachers
Sandro Prado Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

The article grew out of practical experience within the classroom,
on a training course for teachers of Science and Biology. This was
done within the discipline Education, Health and Sexuality. In the
module titled Sexuality (s) and Genre (s), challenge (s) in school
spaces, was shown the short film: Doll in Backpack, this video is
interesting to work with the teachers as in that it allows discuss
relations between the Genres in the school. From the discussions
and debates related to the video, 13 future teachers constructed
narratives about the continuity of history that transcended the
end of the short. In this context, this paper aims to uncover and
analyze the concepts of Gender future teacher of Science and
Biology. Using a qualitative methodological approach, we analyze
the narratives constructed by these subjects. For a better
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interpretation, we divided the content into categories of discourse
analysis. The results showed that future teachers fear that the
boys take the supposed gender identity opposite its conceiving as
something problematic and strange, and then one must be under
constant surveillance and policing, demonstrating concepts of
homophobia and misogyny. However, other subjects do not see
as a problem when a boy decides to transgress the hegemonic
masculine standards, understand that children are experiencing
and discovering ways to play. Furthermore, we find elements to
think about teacher education in the discussions of gender
relations. From the results, it was possible to evaluate different
conceptions of gender in the licensees.

Práctica docente universitaria direccionada a las
relaciones entre los géneros en la formación inicial de
profesores de Ciencias y Biología
Sandro Prado Santos
(Universidade Federal de Uberlândia/Brasil)

Este artículo se originó de una experiencia práctica en el aula,
dentro del curso de formación de profesores de Ciencias y
Biología. Esto se hizo dentro de la disciplina de Educación, Salud y
sexualidad. En el módulo titulado Sexualidad(s) y Género(s):
desafío(s) en los espacios escolares, el cual fue exhibido el
cortometraje: ―Boneca na Mochila (Muñeca en la Mochila)‖, este
vídeo se vuelve interesante para el trabajo con los/as
profesores/as, pues permite problematizar las Relaciones entre
los Géneros en el espacio escolar.
A partir de las discusiones y debates relacionados al vídeo, 13
futuros/as profesores/as construyeron narrativas sobre la
continuidad de la historia que trascendiera al final del corto. En
ese contexto, el presente trabajo tiene como objeto desvelar y
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analizar las concepciones de Género de esos futuros/as
profesores/as de Ciencias y Biología, usando el abordaje
metodológico de cuño cualitativo, analizamos las narrativas
construidas por esos sujetos.
Para una mejor interpretación, se dividió el contenido de los
discursos en categorías de análisis. Los resultados mostraron que
los futuros/as profesores/as temen que niños asuman la supuesta
identidad de género opuesta a la suya, concibiéndolo como algo
problemático y raro, entonces necesita estar bajo vigilancia
constante, demostrando concepciones de homofobia y misoginia.
Entretanto, otros sujetos no ven como problema cuando un niño
resuelve transgredir los padrones hegemónicos masculinos,
entienden que los niños están experimentando y descubriendo
formas de jugar. Además, encontramos elementos para pensar la
formación docente en el ámbito de las discusiones de las
relaciones entre los géneros.
A partir de los resultados encontrados, fue posible evaluar
diferentes concepciones de género de los/as licenciandos/as,
siendo así, como práctica evaluativa de la disciplina, se
estructuraron acciones pedagógicas en el sentido de
problematizar los estereotipos y prejuicios sexistas que
sobrepasan las relaciones de género.
Esperamos que ese estudio pueda contribuir en la formación
inicial y continuada de profesores/as y que esos puedan encontrar
muchas preguntas para ser discutidas y profundizadas.
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