
 

 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – Proppex 
Supervisão de Extensão 

 

 
FORMULÁRIO DE AÇÃO DE EXTENSÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM 

 

1.1. TÍTULO: 

EDUB 2014 – 1ª Jornada Internacional de Educação e XIV Semana Acadêmica de Pedagogia 

Desafios, Tendências e Perspectivas da Educação na América Latina. 

 

1.2. CURSO: Pedagogia 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) /PROPONENTE 

1.3.1. NOME: 

Prof.ª Heloísa Maria Wichern Zunino/Prof. Raul Otto Laux/ Prof. Everaldo da Silva/Profa. 

Marcilene Popper Gomes 

1.3.2. TITULAÇÃO: 

Mestre em Educação/Doutor em Administração/ Doutor em Sociologia Política/Mestre em 

Educação. 

1.3.3. E-MAIL : helo@unifebe.edu.br/raullaux@hotmail.com/prof.evesilva@gmail.com/marci@unifebe.edu.br 

 

1.4.  COPARTÍCIPES (PARCEIROS) 

Apoio:  Patrocínio: 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 

 

2.1. ÁREA TEMÁTICA: 

(   ) Comunicação ( x ) Cultura (   ) Direitos Humanos e Justiça (  x ) Educação 

(   ) Meio Ambiente (   ) Saúde (   ) Tecnologia e Produção (  x ) Trabalho 

 

2.2. ABRANGÊNCIA: 

(   ) Local (   ) Regional                                  ( x   ) Internacional 

 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO: 

 

2.3.1. QUANTO AO PRAZO DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

(   ) Ocasional ( x ) Permanente 

 

2.3.2 QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DA  AÇÃO DESENVOLVIDA: 

(   ) Programa (  ) Projeto (   ) Curso ( x ) Evento (   ) Publicações e Outras 

  (   ) De Iniciação (   ) Congresso (   ) Livro 

  (   ) De Atualização (   ) Seminário (   ) Anais 

  (   ) Treinamento e Qualificação Profissional (   ) Ciclo de Debates (   ) Capítulo de Livro 

   (   ) Exposição (   ) Artigo 

   (   ) Espetáculo (   ) Comunicação 

   (   ) Evento Esportivo (   ) Manual 

   (   ) Festival (   ) Jornal 

   (   ) Campanha (   ) Revista 

   (  x ) Outros (   ) Relatório Técnico 

    (   ) Produto Audiovisual 

    (   ) Jogo Educativo 

    (   ) Aplicativo para Computador 

    (   ) Produto Artístico 

    (   ) Outros 

(   ) Prestação de Serviços 
 

 

2.4. MODALIDADE: 

(  x ) Presencial (   ) Semipresencial (   ) Virtual ou a Distância 

 

3. DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

Descrever, nos itens a seguir, todas as informações necessárias para o desencadeamento da ação. 

3.1. JUSTIFICATIVA (descrever): 
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A construção do conhecimento é um caminho a ser percorrido com dedicação e constância. Muitas vezes este 

percurso é solitário. No entanto, são necessárias ocasiões para a partilha e o diálogo, ações que contribuem para 

o crescimento mútuo e a integração entre os participantes desse processo. Dessa forma, o EDUB 2014 - 1ª 

JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO e a XIV Semana Acadêmica de Pedagogia tem o objetivo de constituir 

espaço de acesso à formação continuada para profissionais, docentes e discentes, em complemento às práticas e 

experiências vivenciadas no cotidiano. Com palestras, oficinas e iniciação científica, a jornada configura-se como 

momento para qualificação, interação, socialização e como tema principal os desafios, tendências e perspectivas 

da Educação na América Latina. Os temas abordados fomentam o debate acerca da prática pedagógica, as 

necessidades formativas e situações de ensino-aprendizagem vivenciadas em todas as etapas e modalidades da 

Educação. Assim, promove-se uma reflexão fundamental para a construção de uma educação de qualidade. As 

ações oferecidas contribuem para potencializar o trabalho pedagógico e administrativo nas instituições de 

ensino, resultando em exemplos de sucesso, conquistas e transformações em cenários da comunidade local, 

regional, nacional e internacional. 

 

3.2. PALAVRAS-CHAVE: 

1) Educação 2) América Latina 3) Práticas Pedagógicas 

 

3.3. OBJETIVO GERAL: 

Construir práticas pedagógicas inovadoras que envolvam professores, profissionais do mercado e estudantes nos 

processos de ensino e aprendizagem. É com este objetivo, que o EDUB 2014 - 1ª JORNADA INTERNACIONAL DE 

EDUCAÇÃO e a XIV Semana Acadêmica de Pedagogia produz, pesquisa, inova, inclui, desperta e leva os 

participantes a refletir sobre o papel do professor na realização de práticas e temas ligados à educação nos 

diferentes níveis educacionais.  

 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar evento que promova um espaço de aprendizagem coletiva, por meio do compartilhamento de 

conhecimentos e experiências; 

 Incentivar a atividade científica no âmbito acadêmico e das escolas, disseminando a socialização do 

conhecimento produzido nos diferentes níveis educacionais de ensino; 

 Promover nos participantes a reflexão e construção de novos e pertinentes assuntos relacionados à 

educação brasileira e latina americana; 

 Possibilitar aos participantes a discussão e apropriação de conceitos acerca da educação brasileira e 

internacional, a fim de refletir na qualidade prática educativa; 

 Analisar os desafios e as oportunidades que delineia os cenários da educação contemporânea no 

âmbito nacional e internacional. 
 

3.5. PÚBLICO ALVO: 
Acadêmicos de graduação e pós-graduação, docentes, funcionários técnico – 

administrativos; comunidade local, regional, nacional e internacional. 

3.5.1. NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 100 

3.5.2. NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 500 

 

3.6. PERÍODO, CARGA HORÁRIA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

3.6.1. DATA DE INÍCIO: 07/10/2014 

3.6.2. DATA DE TÉRMINO: 10/10/2014 

3.6.3. CARGA HORÁRIA TOTAL: 

De acordo com a participação em palestras, oficinas e Comunicação Oral, 

totalizando no máximo 40horas. 

3.6.4. LOCAL: Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE – Anfiteatro, salas de aula e Auditório. 

 

3.7. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

O evento terá apresentações de artigos e palestras com renomados professores de âmbito nacional e 

internacional, oficinas e apresentações culturais. Os membros da comunidade acadêmica e da sociedade em 

geral interessados em comunicar seu estudo/projeto por meio de apresentação oral: 

Cada participante poderá enviar até 2 (dois) trabalhos para apreciação da comissão avaliadora, com no máximo 5 

(cinco) autores por trabalho. Os trabalhos não serão devolvidos para correções e deverão está redigidos na língua 

materna: português. 

- As inscrições para submissão de trabalho no evento deverão ser realizadas online, no período de 20 de julho a 
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01 de setembro de 2014 por meio do link do evento, no endereço eletrônico da UNIFEBE. 

- A submissão dos trabalhos científicos será realizada no formato de resumo, somente por meio eletrônico, 

facilitando o processo de envio e recepção dos trabalhos. O Objetivo é oportunizar e ampliar a participação da 

comunidade acadêmica e da sociedade em geral. 

- O resumo deverá ser apresentado de forma concisa, iniciando a primeira frase com uma breve introdução, 

explicando o tema principal do trabalho. A seguir indica-se o objetivo da pesquisa (proposta de trabalho), a 

metodologia (informar o tipo de pesquisa realizada, apresentar quais instrumentos e materiais de coleta de 

dados utilizados e procedimentos de análise) na sequencia mencionar os resultados alcançados ou esperados. 

Por fim, a(s) últimas(s) frase(s) contempla(m) as principais considerações finais (de pesquisas concluídas). O 

resumo deve ser apresentado com no máximo 250 (duzentas e cinqüenta) palavras e não deve conter citações. 

- O envio do resumo representa o compromisso de pelo menos um dos autores em apresentar o trabalho. 

- A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) é de responsabilidade do(s) autor(es). 

- As apresentações serão na modalidade de comunicação oral. 

Comunicação Oral :Explanação de 15 minutos, com 5 minutos adicionais para discussão. As apresentações orais 

deverão incluir uma descrição do trabalho destacando breve introdução, objetivo, metodologia, resultados 

parciais e/ou finais, considerações finais e referências. 

- O resultado final dos trabalhos selecionados ocorrerá no dia 25 de setembro de 2014. 

- Os resumos dos trabalhos farão parte dos anais do evento que serão disponibilizados no link do evento. 

 

3.8. CRONOGRAMA: 

Tema: Desafios, tendências e perspectivas da Educação na América Latina 

 

 TERÇA-FEIRA 

07/10 

QUARTA-FEIRA 

08/10 

QUINTA-FEIRA 

09/10 

SEXTA-FEIRA 

10/10 

MANHÃ   

 

Comunicação Oral 

Oficinas: 

(professores a 

definir) 

 

1. Conhecimento 

compartido 

2. Neurociência: 

conhecendo o 

cérebro 

3. Tecnologias 

digitais como 

mediação 

pedagógica 

4. Currículo: novos 

olhares 

5. Contação de 

história 

6. Libras 

7. Ferramentas 

criativas 

8. Materiais 

pedagógicos 

impressos 

 

Horário: 09h às 12h 

Local: Blocos A e B 

Comunicação Oral 

Oficinas: 

(professores a definir) 

 

1.Jogos e Confecção 

de Materiais de 

Matemática para 

Educação Infantil e 

Seriais Iniciais 

2.Avaliação e 

Planejamento na 

Educação Infantil e 

Seriais Iniciais 

3. Interdisciplinaridade 

na Educação Infantil e 

Seriais Iniciais 

4. Alfabetização e 

Letramento. 

5. Educação Inclusiva 

6. Leitura de Imagens 

em sala de aula 

7. Tempos e Espaços 

na Educação Infantil 

 

Horário: 09h às 12h 

Local: Blocos A e B 

TARDE  Oficinas: 

1.Gestão 

Democrática da 

educação – Prof. Dr. 

Paulo Hentz CEE/SC 

Comunicação Oral 

Oficinas: Idem 

matutino 

Horário: 14h às 17h 

Local: Blocos A e B 

Comunicação Oral 

Oficinas: Idem 

matutino 

Horário: 14h às 17h 

Local: Blocos A e B 
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2. Gestão 

Pedagógica da 

educação - Prof. 

Dr. Paulo Paoli – 

UFSC/UFPR 

 

Horário: 14h às 17h 

Local: Blocos A e B 

 

 

 

NOITE Abertura do Evento 

Apresentação Cultural 

Tema: 

Gestão Educacional 

e Políticas Públicas 

Palestrantes: 

- Prof. Dr. Paulo 

Paoli – UFSC/UFPR. 

- Prof. Dr. Antônio 

Pedro Mello – 

OUI/INPEAU. 

 

 

 

Mediador: 

A confirmar 

 

Horário: 19h às 21h 

Local: Anfiteatro 

 

 

Apresentação Cultural 

Tema: 

Formação Docente 

e Currículo 

Palestrantes: 

- Prof. Dr. Luis 

Enrique Eyzaguirre 

– Peru. 

- Profa. Dra. 

Amândia Maria de 

Borba – PUC SP. 

 

 

Mediador: 

Prof.ª Dra. Clarice 

Pires 

Horário: 19h às 21h 

Local: Anfiteatro 

 

 

Apresentação Cultural 

Tema: 

Tecnologia na 

Educação e 

Interdisciplinaridade 

Palestrantes: 

- Prof. Dr. Mauro 

Marino – Peru. 

- Prof. Dr. Nílson 

José Machado da 

USP. 

- Profa. Dra. Edla 

Maria Faust Ramos 

da UFSC. 

Mediador: 

Prof. Dr. Rogério 

Santos Pedroso 

Horário: 19h às 21h 

Local: Anfiteatro 

Encerramento do 

Evento 

Apresentação Cultural 

 

 

 

 

 

Horário: 17h 

Local: Bloco C 

 

 

3.9. CERTIFICAÇÃO: 

- Os certificados de participação nas palestras (3horas) serão emitidos por meio do hotsite do EDUB, mediante 

confirmação de presença. 

- Os certificados de participação nas oficinas (3horas) serão emitidos pelo hotsite do EDUB, mediante confirmação 

de presença na oficina. 

- Os certificados de Comunicação Oral (3horas) serão emitidos pelo hotsite do EDUB, mediante confirmação de 

presença na oficina. 

- A participação integral no EDUB confere certificação total de 40horas. 

 

 


