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Período
letivo
2020.1

X SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DO PARFOR/UFPI

22 e 23

ABRIL



 
Horário Atividade Plataforma 

8 às 12 
horas 

Sessão de Comunicação Oral 
O PARFOR/UFPI em tempos de pandemia: 
experiências do curso de Educação Física 

– Currais/Uruçuí 
Coordenação: Fabrício Eduardo Rossi 

 
 
Google Meet 

 
 

14 às 15:30 
horas 

Sessão de Comunicação Oral 
O PARFOR/UFPI em tempos de pandemia: 

experiências do curso de Pedagogia - 
Luzilândia 

Coordenação: Maraisa Lopes 
 

 
 

Google Meet 
 

 
 

15:30 às 
17:30 horas 

Avaliação de Trabalhos  
Plenária 

Lançamento de Livros 
Homenagem Especial - 10 anos de 

PARFOR/UFPI  
Premiação de Trabalhos 

Encerramento 

 
YouTube: 

 
 

A Resolução CNE/CP nº 02/2015 aprovada em 1º de julho de 2015 definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial e continuada em nível superior de profissionais 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 qualificação dos profissionais que atuam na educação básica, possibilitando-lhes o 

verdadeiro exercício da consciência interdisciplinar, porquanto apenas quando investidos de tal 

consciência, os docentes podem refletir sobre suas atuações, bem como sobre o processo de educação 

formal, de modo a responder adequadamente às normativas legais e acadêmicas postas como desafios à 

Universidade.

A experiência do desenvolvimento do trabalho interdisciplinar é socializada no Seminário 

Interdisciplinar do PARFOR/UFPI (SIMPARFOR) que teve a sua primeira edição realizada nos meses de abril 

e maio de 2016, nos municípios de Bom Jesus, Esperantina, Floriano, Parnaíba, Picos e Teresina. 

Transcorridos cinco anos, alcançamos a décima edição do evento que será realizada nos dias 22 e 

23/04/2021, remotamente, em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), nos termos da 

Resolução Nº 104/2020 – CEPEX que institui o Período Letivo 2020.1, em formato remoto emergencial, para a 

oferta de componentes curriculares e de outras atividades acadêmicas, para estudantes dos cursos do 

Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR. 

O X SIMPARFOR contemplará reflexões sobre os processos formativos vivenciados nos cursos de 

Educação Física (Currais e Uruçuí), Geografia, História e Pedagogia (Luzilândia) e socialização de relatos de 

experiências pelos professores cursistas sobre as ações pedagógicas desenvolvidas nas escolas da 

educação básica no decorrer do período letivo 2020.1, a partir da temática “Educação, Diversidades, Meio 

Ambiente e Cidadania”. 

A programação do evento abrangerá palestra, mesa-redonda e sessões de comunicação oral e reunirá 

alunos, professores formadores, coordenadores de curso e locais do PARFOR/UFPI e a comunidade 

acadêmica em geral.

       Geral:

• Fomentar a socialização de experiências e reflexões sobre os contextos de formação e atuação dos 

professores da educação básica, focalizando os desafios e possibilidades encontrados no 

desenvolvimento de práticas interdisciplinares.

Específicos:

• 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 aperfeiçoamento do Projeto Formativo Interdisciplinar do PARFOR/UFPI;

• Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e reflexivo;

• Promover extensão visando a difusão dos benefícios da criação cultural e da pesquisa científica 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.

Dia 22/04/2021 (Quinta-Feira)

Dia 23/04/2021 (Sexta-Feira)

 
Horário Atividade Plataforma 

9 horas Cerimônia de abertura 

 
YouTube: 

 
  

10 às 12 
horas 

Webconferência 
Leitura em ambientes digitais 

Palestrante: Profa. Dra. Leila Rachel 
Barbosa Alexandre  

UFPI/CCHL/CCLL 
Mediadora: Profa. Dra. Sílvia Maria Leite 

de Almeida 
Coordenadora Geral - Parfor / UFBA 

YouTube:  
  

14:30 às 
16:30 horas 

Mesa - Redonda Virtual  
O Estágio Supervisionado no PARFOR em 

tempos de ensino remoto emergencial: 
limites e Possibilidades 

Debatedoras:  
Profa. Dra. Mônica Moreira de Oliveira 

Torres 
Coordenadora Geral - Parfor/UNEB 

Profa. Dra. Nadja Maria Lima Maciel  
Coordenadora Geral - Parfor/UEFS 

Profa. Dra. Alda Margarete Silva Farias 
Santiago  

Coordenadora Adjunta - Parfor/UFMA 
Mediadora: Profa. Dra. Eliane Maria Pinto 

Pedrosa 
Coordenadora Geral - Parfor/IFMA 

 
YouTube: 

 
  

16:30 às 19 
horas 

Sessões de Comunicação Oral 
O PARFOR/UFPI em tempos de 

pandemia: experiências dos cursos de 
Geografia e História - Luzilândia 

Coordenação: Bartira Araújo da Silva 
Viana 

Google Meet 
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