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Trabalhos Aprovados
A educação como reflexo social e sua influência na experiência estudantil

A importância da formação continuada de professores em Libras

A popularização do conhecimento como forma de combate às fakenews: a

contribuição da escola

Agonia da pressão estética em adolescentes do gênero feminino

Análise da importância do monitoramento de vetores no IFTM, campus

Uberlândia/MG

Análise sobre ensino remoto emergencial no contexto da pandemia covid-19.

As aulas podem ser locais de acolhimento e escuta?

Cela de aula: a importância da educação no processo de ressocialização de

pessoas em privação de liberdade

Ciência, escola e sociedade: uma relação de longa data

Conhecimento científico e formação: uma análise a partir de Adorno e

Horkheimer

Construção da prática docente por análise do engajamento do professor,

sua influência na motivação dos alunos do ensino fundamental e pelas

estratégias pedagógicas

Corpos negligenciados: utilizando a instalação performance como prática

poética pedagógica
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Trabalhos Aprovados
(Des)entendendo o conceito de adaptação na formação inicial em Biologia.

Desafios para realizar a gamificação no ensino

Drogas ilícitas: uma proposta de intervenção didático-pedagógica para o

ensino de química orgânica 

Educação ambiental e a conscientização desde a infância

Ensino remoto em tempos de pandemia: dificuldades com a adaptação na

educação

Ensino-aprendizagem em física: constatações e perspectivas

Entre escritas, memórias e registros: reflexões colaborativas acerca da

licenciatura em teatro

Entre rotas e vias

Explorando os sentidos: experiência pedagógica na educação infantil

Fanzine: histórias de vida de um futuro professor

Flicts: uma desmontagem-remontagem

Formação do professor e diferentes espaços educativo-musicais

Hetero top: a involução do gênero homo: a espécie homo heterius topius:

frequentadores de villa mix e balada sertaneja

Humanização do educador musical através de visitas a pessoas em

condição de internação domiciliar
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Trabalhos Aprovados
Impactos e meios de prevenção das queimadas no município de

Ituiutaba

Intervenção urbana como ferramenta para formação docente: um relato

de experiência

Investigando a apropriação do discurso científico por fake-news sobre

gêneros e sexualidades: desafios para a docência

Medidas das quantidades de matéria nos planos de estudo tutorado: uma

análise diagnóstica

Narrativas

O fenecer das memórias culturais pretas

O palco como espaço de aprendizagem musical

O projeto interdisciplinar na formação de professores: ensinar Biologia

vai além dos conteúdos específicos

O uso de filmes de super heróis como metodologias ativas no ensino

aprendizagem

Ponto a ponto: uma relação entre Biologia e emoções

Possíveis conteúdos a serem abordados nas aulas de Química a partir da

queima da cana-de-açúcar
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Trabalhos Aprovados
Processo de montagem: “oprimidos”

Prointer: experiências que nos atravessam

Projeto música e saúde: um espaço de humanização do professor de

música

Qual o impacto que a educação pode ter na sociedade?

Registros criativos e diários de bordo na formação docente

Teatro de conscientização para a educação ambiental

Uma breve reflexão sobre tratamento de esgoto urbano como proposta

para o ensino de Química


