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Somos interdisciplinares para ensinar? Quanto contribuímos para a 
permeabilidade/porosidade do (nosso) conhecimento? Qual o grau de 

disposição e de interesse para a interação? Como sair da zona de conforto e 
romper com as inércias enraizadas?

(BONACELLI, 2014)
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PERÍODO LETIVO 2016.2

Realização Apoio

Picos  
26.05.2017



Geral
· Fomentar a socialização de experiências e re�exões sobre os contextos de formação e atuação dos 
professores da educação básica, focalizando os desa�os e possibilidades encontrados no 
desenvolvimento de práticas interdisciplinares.

Especí�cos
· Socializar experiências curriculares e práticas pedagógicas exercitadas nos cursos do 
PARFOR/UFPI, visando à consolidação da aprendizagem pautada na interdisciplinaridade como 
estratégia metodológica de superação da fragmentação do conhecimento e de interpretação da 
realidade;

· Oportunizar o debate entre os participantes, suscitando indagações e proposições que possam 
contribuir para o aperfeiçoamento do Projeto Formativo Interdisciplinar do PARFOR/UFPI;

· Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cientí�co e re�exivo;

· Promover extensão visando a difusão dos benefícios da criação cultural e da pesquisa cientí�ca e 
tecnológica;

· Avaliar a experiência do trabalho interdisciplinar desenvolvido nos cursos do PARFOR/UFPI, 
através do diálogo e partilha com todos os setores envolvidos, com vistas a traçar diretrizes de 
trabalho para aprimoramento das ações do Programa.

Apresentação Programação

Objetivos

PICOSA Resolução CNE/CP nº 02/2015 aprovada em 1º de julho de 2015 de�niu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação inicial e continuada em nível superior de pro�ssionais do magistério para a educação básica, 
estabelecendo que o projeto de formação das instituições de educação apresente uma sólida base teórica e esteja 
fundamentado em princípios norteadores da interdisciplinaridade. 

Nesse contexto, a iniciativa de implementação do Projeto Formativo Interdisciplinar do PARFOR/UFPI se insere 
no esforço de quali�cação dos pro�ssionais que atuam na educação básica, possibilitando-lhes mais que articular 
conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, o verdadeiro exercício da consciência interdisciplinar. Apenas 
quando investidos de tal consciência, os docentes podem re�etir sobre suas atuações, bem como sobre o processo 
de educação formal, de modo a responder adequadamente às normativas legais e acadêmicas postas como desa�os 
à Universidade. 

A primeira experiência de socialização do trabalho interdisciplinar desenvolvido nos cursos do PARFOR da UFPI 
ocorreu no I Seminário Interdisciplinar do PARFOR/UFPI (I SIMPARFOR), realizado nos meses de abril e maio de 
2016 e teve como público alvo professores da rede pública de educação básica, em especial, aqueles em formação 
pelo PARFOR no âmbito da UFPI, professores e coordenadores vinculados ao Programa e a comunidade acadêmica 
em geral. A programação do evento englobou palestras, mesa redonda, exposição de pôsteres, sessões de 
comunicação oral e o�cinas de diferentes temáticas. Como exemplo, na edição de Teresina, na palestra de abertura, a 
Profª Drª Ângela Kleiman, da Universidade Estadual de Campinas, expôs o tema “Letramento, Interdisciplinaridade e 
Formação de Professor”; e na mesa redonda sobre “Interdisciplinaridade, Formação de Professores e Práticas 
Docentes”, os professores convidados discorreram sobre diferentes olhares a respeito da interdisciplinaridade, desde 
suas concepções teóricas, até experiências de implementação dessa prática no ensino básico e no ensino superior. 

O II SIMPARFOR, realizado nos meses de novembro e dezembro de 2016, trouxe os resultados das ações do 
Projeto Formativo Interdisciplinar no período letivo de 2016.1, executadas nos seis municípios de funcionamento do 
Programa, ainda com a temática “Educação, Trabalho e Diversidades”. 

O III SIMPARFOR, a ser realizado nos meses de maio e junho de 2017, socializará a experiência do trabalho 
interdisciplinar desenvolvido nos cursos do PARFOR da UFPI no decorrer do período letivo 2016.2, agora com a 
temática Educação, Meio Ambiente e Cidadania. Com programação semelhante às edições anteriores, o evento 
reunirá palestras, exposição de pôsteres e sessões de comunicação oral. 

7h30 – 8h30 Credenciamento

8h30 - 9h Abertura 
          

Sessões de Comunicação Oral
   Coordenação:
  · Profa. Esp. Maria das Dores Medeiros Andrade
 · Prof. Dr. Moisés Tolentino Bento da Silva
 · Prof. Me. Igho Leonardo do Nascimento Carvalho
 · Profa. Esp. Alcirene da Silva Pacheco Paiva
 · Profa. Esp. Ana Lucia Ferreira da Silva
 · Prof. Me. Romildo de Castro Araújo
 · Prof. Me. José Ribamar de Brito Sousa
 · Profa. Dra. Maria Cezar de Sousa
 · Profa. Esp. Polliana de Barros Rodrigues Ayres
 
 Sessões de Pôsteres
 Coordenação: 
  · Profa. Esp. Dalila Silva de Oliveira Lima
 · Profa. Esp. Eva Benvindo Guimarães
 · Profa. Dra. Ada Raquel Teixeira Mourão
 · Prof. Esp. Clevisvaldo Pinheiro Lima
 · Prof. Esp. Jefte Torres de Matos
 · Prof. Esp. Camélia Sheila Soares Borges de Araujo
 · Prof. Esp. Rhuan Lucas  Braz Silva
 
 Intervalo para almoço
 

9h – 10h

10h – 12h

 Plenária
 Avaliação
 Encerramento

 Palestra: Ser professor hoje: um ponto trágico. Educação, meio ambiente 
e cidadania  

 Prof. Dr. Cássio Eduardo Soares MirandaPalestrante: 
 Coordenação:  Profa. Dra. Maria Cezar de Sousa
 · Prof. Me. Romildo de Castro AraújoRelatores:  
 · Profa. Dra. Ada Raquel Teixeira Mourão

12h – 14h

15h30 - 17h30

14h – 15h30
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