WEBINÁRIO “DIDÁTICA(S), MULTICULTURALISMO E SABERES”
Datas: 28/09, 05/10, 19/10 e 26/10, às 19h30
Coordenação: Professora Dra. Márcia Ambrósio (UFOP)
O Webinário Didática(s), multiculturalismo e saberes é uma ação do Projeto de Extensão Portfólio/webfólio de
aprendizagem: inovação no processo de ensinar, aprender e avaliar articulado com a disciplina de Didática 1: As bases
Pedagógicas do Trabalho Escolar, do Curso de Licenciatura em Pedagogia (DEETE/UFOP). O WebEvento, focado na
formação docente e discente, tem como objetivo refletir sobre as abordagens contemporâneas da Didática por meio de
uma perspectiva multi/intercultural crítica e do trabalho pedagógico centrado em projetos.
Público: estudantes e docentes da UFOP, estudantes e docentes de outras IES, docentes da Educação Básica e outros(as)
profissionais interessados(as).
Webfólio do Webinário: Playlist no Canal do You Tube da Profa. Márcia Ambrósio – DEETE/UFOP ( inscreva-se e ative
o sininho).
Inscrição/Certificado: https://moodle.aberta.ufop.br/ (ver as páginas 3 e 4)
Programação
O Webinário será composto de quatro WebEncontros nos dias 28/09 de setembro e 05/10, 19/10 e 26/10 de outubro de
2021.
Temas a serem abordados
1.
2.
3.
4.

A Didática multi/intercultural crítica e o trabalho pedagógico centrado em projetos: (re)construindo caminhos
para a reinvenção da escola;
A função social do ensino e a concepção sobre os processos de aprendizagem;
O ensino segundo as tipológicas dos conteúdos e as sequências didáticas.
As relações interativas em sala de aula: o papel dos(as) docentes e dos(as) discentes.

Apresentações de ex-estudantes da disciplina de Didática(UFMG) e Licenciatura em Pedagogia EaD na UFOP:



Depoimentos de ex-estudantes sobre a relação pedagógica docente, suas influências na formação
profissional/pessoal e desencadeamentos em suas práticas docentes atuais.
Convidados(as) Nuno Arcanjo (Poeta e Empreendedor), Professor Reginaldo Silva (Intérprete de Libras no
IFSULDEMINAS), Evandro Heringer (Artista popular), Rodolfo Hampe (Professor de Educação Física), Érica
Resende (Psicopedagoga Clínica e Institucional) e outros(as).

Para que você possa se organizar e não perder nenhuma atividade, consulte a programação detalhada que está
disponibilizada na sala virtual na plataforma UFOP ABERTA.

PROGRAMAÇÃO DOS WEBENCONTROS
DATAS

WEBENCONTROS

28/09/21

1º WebEncontro
Abertura: Profa. Dra. Inajara de Salles Vianna( DEETE/UFOP)
Didático-terapêutica(didaticofenase): Érica Resende (Psicopedagoga Clínica e
Institucional em Varginha/MG)
1º bloco: A Didática multi/intercultural crítica e o trabalho pedagógico centrado em projetos:
(re)construindo caminhos para a reinvenção da escola
Convidada: Profa. Dra. Ana Ivenicki (UFRJ)
2º bloco: Quando as questões de raça, gênero, sexualidades e masculinidades interrogaram
nossa prática pedagógica: as contribuições do multiculturalismo no cotidiano escolar
Convidado: Prof. Dr. Paulo Melgaço da Silva Júnior (PPGEAC/UniRio - SMEDuque de Caxias)
Moderadoras: Profa. Dra. Giseli Pereli de Moura Xavier (UFRJ) e Profa. Dra. Márcia
Ambrósio (UFOP)
Link da transmissão: https://youtu.be/Md-xLHGyPkQ
2º WebEncontro
Didaticolpoética: Nuno Arcanjo (Poeta e Empreendedor)
A função social do ensino e os processos de ensino/aprendizagem na perspectiva
inter/multicultural.
Convidado: Prof. Dr. José Carlos Libâneo (UFG)
Moderadoras: Profa Dra. Diene Eire de Mello(UEL) e Profa. Dra. Márcia Ambrósio (UFOP)
Link da transmissão: https://youtu.be/1XYiNZ_T_VY
3º WebEncontro
Didaticoclofenatomusical: Evandro Heringer (Artista popular em BH)
Didaticoportfoliol: Autoavaliação de Rodolfo Hampe (Prof. de Ed. Física em BH)
Práticas pedagógicas exitosas muti/interculturais na educação básica no Colégio Pedro II
(Rio de Janeiro)
Convidados: Profa. Dra. Gisele Pereli de Moura Xavier (UFRJ) e Prof. Dr. Fabiano Lange
Salles (Colégio Pedro II)
Moderadores: Profa. Dra. Márcia Ambrósio e Me. Matheus Guimarães (UEMG)
Link de transmissão: https://youtu.be/sa7SBz2Gnl0
4º WebEncontro
Librasfólio(portfoliol): Professor Reginaldo Silva (Intérprete de Libras no IFSULDEMINAS)
As relações interativas em sala de aula: o papel dos(as) docentes e dos(as) discentes frente
uma prática didática inovadora
Convidado: Dr. José Pacheco (Universidade de Porto)
O uso da tecnologias na sala de aula: relato de experiência
Convidado: Prof. Me. Carlos Alexandre Oliveira (NEPCED/UFMG)
Moderadoras: Profa. Dra. Maria Isabel Cunha (UFPeL) e Profa. Dra. Márcia Ambrósio
(UFOP). Link de transmissão: https://youtu.be/jaRWHs_d0nE

(3ª feira)
19h30

05/10/21
(3ª feira)
19h30
19/10/21
(3ª feira)
19h30

26/10/2021
(3ª feira)
19h30

Plataforma da UFOP ABERTA – Inscrição/certificado
As atividades do “Didáticas, multiculturalismo e saberes” estão sendo disponibilizadas por meio de
uma sala virtual, na plataforma da UFOP ABERTA. Esta sala virtual está preparada para autogestão
dos(as) cursista(s). Para tanto, os(as) participantes, ao acessarem a plataforma, poderão assistir aos
WebEncontros de forma síncrona ou assíncrona, como também, receber sugestões de textos para
leituras, videoaulas e baixar os certificados.
Você pode assistir os WeEncontro pelo You Tube da Professora Márcia Ambrósio, caso não queira se
inscrever nas plataformas virtuais. Entretanto, para receber o certificado, você deve fazer sua inscrição
na sala virtual do Webinário “Didáticas, multiculturalismo e saberes” seguindo as orientações.
Inscrição
As inscrições iniciam em 2 setembro de 2021 e podem ser feitas a qualquer momento, por meio da
plataforma da UFOP ABERTA, até a finalização do Webinário “Didáticas, multiculturalismo e
saberes” , em 26 de outubro/2021.
Para participar das atividades propostas, você deve criar sua conta na UFOP ABERTA, seguindo as
orientações apresentadas nos passos indicados a seguir.
1º passo: Entre no site da UFOP ABERTA, usando o navegador Mozilla Firefox. Clique no link
https://moodle.aberta.ufop.br/login/signup.php e preencha os campos indicados.
Atenção! Você receberá a confirmação da criação de sua conta pelo e-mail que usou
para fazer o cadastro. Caso não receba a confirmação do procedimento após 24 horas,
verifique a caixa de spam e, se não houver a confirmação, entre em contato com
ufopaberta@ufop.edu.br, e informe seus dados.
2º passo: Depois de ter sua conta de acesso criada (login), e se inscrever no Webinário você deve
clicar no link https://moodle.aberta.ufop.br/enrol/index.php?id=72 (fazer seu login e confirmar sua
autoinscrição).
Sobre o certificado do WebEvento
O Certificado do Webinário “Didáticas, multiculturalismo e saberes” será de 20 horas e emitido
pelo(a) próprio(a) participante, após a finalização das ações, de acordo com a orientação
disponível na sala virtual do Webinário.

Os certificados serão liberados após a conclusão das atividades, conforme a seguinte
orientação:
Para baixar o certificado, o cursista deverá participar dos quatro WebEncontros e realizar as
atividades dissertativas e/ou de pesquisa previstas após cada WebConferência, de acordo com
as orientações disponíveis na sala virtual.
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