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Segunda-feira, 8 de abril 

 
9h-9h40: Mesa 7 – Formação de 
Professores.  
Mediação: Prof. Luiz Rezende  

 
Ensino do endereçamento como estratégia 

de formação de professores de ciências 

para o uso do audiovisual 

Renato Vieira  

 

Um estudo sobre a formação e o papel do 

docente de educação física em uma 

universidade pública federal 

Sarah Kreuger 

 

Aprendizagem Baseada em Investigação e 

TDIC na formação do professor de Física. 

Ramon Prado 

 

Em busca de caminhos para um ensino de 

matemática numa perspectiva decolonial: 

(res)significando saberes e práticas 

Débora Dutra 

 
9h40-10h20: Debate 
 
10h20-10h40: Intervalo 

 
10h40-11h20: Mesa 8 - Tecnologias da 

Informação e Comunicação. 
Mediação: Profa. Taís Giannella 

Construção colaborativa de uma abordagem 
integrada de ciência básica e prática 
assistencial mediada pelo uso de tecnologias 
digitais de informação e comunicação para a 
formação de técnicos de enfermagem 
Ademar Melo 

 
O diálogo como elemento de 
endereçamento na produção de vídeos 
para a aplicação na orientação técnica em 
Ciências Agrárias 
Clinger Bernardes 

 
O aluno-autor e o uso de tecnologias 
digitais de informação e comunicação: 
uma experiência colaborativa na disciplina 
"Noções de Ecologia de Insetos" 
Jose Ricardo Basílio 

 
Interações mediadas pelas TIC: um estudo 
das formas de interação dos jovens em 
espaços cíbridos 
Rutinelli Fávero Silva 
 
11h20-12h: Debate 

 
Almoço 
 
13h30-14h10: Mesa 9 – Políticas Públicas 
e Estratégias de Ensino.  
Mediação: Prof. Maurício Peixoto 
 

Educação, pesquisa e conhecimento em 
políticas públicas, saúde e territórios: o 
télos e a práxis pedagógica da Escola de 
Governo da Fiocruz Brasília 
Maria Socorro de Souza 
 
O trabalho docente na formação técnica 
em saúde e a política neoliberal 
contemporânea 
Raquel Stuart 
 
Operacionalização e aplicabilidade de 
estratégias de ensino metacognitivas: O 
que há na literatura? 
César Xavier 
 

A metacognição como ferramenta didática 
para o ensino: construindo a cultura do 
pensar em sala de aula 
Luciana Veiga 
 
14h10-14h50: Debate 
 



Terça-feira, 9 de abril 

 
 
9h-9h40: Mesa 10 - Subjetividades.  
Mediação: Profa. Rita Vilanova 
 
O que pode o corpo? (re)pensando as 
subjetividades e produções identitárias 
dos alunos do PROEJA nas aulas de 
Educação Física: construções discursivas e 
atravessamentos curriculares 
Danusa Simon Robers 
 
Influência da formação acadêmica e da 
história de vida nos processos de 
subjetivação e trabalho docente no IFES - 
campus Vitória: articulando a 
intersubjetividade em um grupo de estudos 
Breno Rodriguez 
 
Ativismos de mulheres jovens nas artes-
culturas urbanas no Brasil, na Argentina e 
no México 
Valentina Carranza 
 
Um estudo em uma escola do Rio de 
Janeiro: Reflexões sobre Bullying e uma 
busca pelo seu enfrentamento 
Marina Maldonado de Souza 

 
9h40-10h20: Debate 
 
10h20-10h40: Intervalo 
 
 
 

 
 
 
10h40-11h20: Mesa 11 - Diversidade.  
Mediação: Prof. Vera Siqueira 

 
Vulnerabilidade e colonialidade: as 
apropriações da teoria decolonial pelos 
grupos de pesquisa em educação em 
ciências 
Hiata do Nascimento 
 
O papel da Educação Física no Ensino 
Médio Integrado: o corpo em múltiplas 
linguagens e singularidades emergentes 
Lidiane Picoli 
 
Produção e recepção de vídeos por alunos 
do ensino médio no ensino de Biologia: 
um olhar sobre a inclusão e exclusão de 
grupos e identidades na construção do 
endereçamento 
Luciana Cabral 
 
Educação para as relações étnico-raciais na 
formação superior em saúde: conflitos e 
práticas pedagógicas nas universidades 
públicas do Estado do Rio de Janeiro 
Tamiris Rizzo 
 
11h20-12h: Debate 
 
Almoço 
 
 
 

 
 
 
13h30-14h: Mesa 12 - Sustentabilidade 
Mediação: Profa. Cristina Vermelho  
 

Educação em Ciências em escolas do 
campo pomeranas: diálogos com o saber-
fazer camponês em cenários de transição 
agroecológica 
Mariana Petri da Silva 
 
Consequências de um crime ambiental: 
Reflexos e relação com a Educação 
Ambiental Crítica a partir das narrativas 
de alunos da EJA e pescadores de 
Regência, Linhares/ES 
Carlos Alberto Nascimento Filho 
 
O Ensino de Química em uma perspectiva 
da Educação Ambiental 
Larissa Baruque Pereira 
 
 
14h-14h30: Debate 
 
14h30: Encerramento 
Profa. Cristina Vermelho 


