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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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Profa. Rosilene Marques Sobrinho de França     
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Prof. Maria da Penha Feitosa    
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Profa. Edmilsa Santana de Araújo 
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Profa. Reijane Maria de Freitas Soares
 Profa. Carmen Lúcia de Oliveira Cabral 
Profa. Maria Dolores Santos Vieira
Prof. Glauber Lima Moreira
Profa. Chistiane Mendes Feitosa
Prof. Antonio Magalhães de Sousa
Prof. Francisco Williams de Assis Soares Gonçalves
Prof. Raimundo Lenilde de Araújo

Apresentação Programação

Objetivos

Conferência: O novo ensino médio e o papel  do professor perante as 
novas perspectivas do ensino.
Palestrante:  Prof. Dr. Alan Lobo de Souza
Coordenação: Profa. Dra. Carmen Lúcia de Oliveira Cabral 
Relatoras: Profa. Dra. Rosilene Marques Sobrinho França

Profa. Dra. Dinameres Aparecida Antunes

            8h - 8h30 Credenciamento 

Geral

Especí�cos

Sessão de Comunicação Oral e Posteres

Intervalo para Almoço

15h 30 - 17h30

Avaliação de Trabalhos       
Plenária
Lançamento de Livros
Premiação de Trabalhos 
Encerramento

8h30 - 10h

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 primeira experiência de socialização do trabalho interdisciplinar ocorreu no I Seminário Interdisciplinar do Parfor / UFPI (I 
SIMPARFOR), que foi realizado nos meses de abril e maio de 2016 nos municípios de Bom Jesus, Esperantina, Floriano, Parnaíba, Picos e 
Teresina. A programação do evento englobou palestras, mesa redonda, exposição de pôsteres, sessões de comunicação oral e oficinas de 
diferentes temáticas. Em Teresina, na palestra de abertura do seminário, a Professora Dra. Ângela Kleiman, da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), 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. 

Nos meses de novembro e dezembro do mesmo ano foi realizado o II SIMPARFOR, que trouxe os resultados das ações do 
Projeto Formativo Interdisciplinar do período letivo de 2016/1, executadas nos seis municípios de funcionamento do Programa, ainda 
com a temática “Educação, Trabalho e Diversidades”. Merece destaque no evento de Teresina a participação da Professora Dra. Marineide 
de Oliveira Gomes do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Santos (PPGE/Unisantos) que debateu sobre 
“Políticas Públicas de Educação, Formação de Professores e Práticas Docentes”.

A terceira edição do SIMPARFOR ocorreu nos meses de maio e junho de 2017 e socializou as experiências desenvolvidas no 
decorrer do período letivo 2016/2, agora com a temática Educação, Meio Ambiente e Cidadania. A palestra de abertura do evento em 
Teresina, intitulada “Formação e atuação de professoras (es) da educação básica para a promoção da justiça ambiental e social”, ficou a 
cargo do Professor Dr. Júlio Emílio Diniz-Pereira, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nos meses de novembro e dezembro 
desse ano ocorreu o IV SIMPARFOR, também com a temática anterior e com programação semelhante às demais edições. Em Teresina, a 
palestra de abertura “Educação, Meio Ambiente e Cidadania: aprendizagem que transforma” foi proferida foi proferida pelo Professor Dr. 
Miguel Arroyo.

O V SIMPARFOR ocorreu nos meses de maio e junho de 2018, tendo discutido experiências de formação dos professores da 
escola básica através de trabalhos pedagógicos desenvolvidos ao longo do período letivo 2017/2, com a temática “Educação, 
Diversidades, Meio Ambiente e Cidadania”. Em Teresina o evento contou também com a participação do Professor Me. Daniel Carvalho de 
Almeida da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME-SP). E entre os meses de outubro e novembro desse mesmo ano ocorreu 
o VI SIMPARFOR contemplando reflexões sobre os processos formativos dos professores da escola básica através de relatos de 
experiências desenvolvidas no decorrer do período letivo 2018.1 e com a mesma temática do evento anterior. O seminário reuniu em 
Teresina o Professor Dr. Marcos Tarciso Masetto da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), conferencista do evento com a 
temática “Desafios de Inovar no Ensino Superior”, e o Professor Dr. Fabiano Souto Rosa da Universidade Federal de Pelotas (UFPel/RS) que 
palestrou sobre “Produção da Literatura Surda”. No segundo dia do evento ocorreram somente defesas de Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC): Letras Libras em Floriano, Parnaíba e Picos; Letras Libras, Matemática em Teresina. As defesas de TCC dos estudantes de 
Pedagogia de Esperantina também ocorreu em Teresina.

A sétima edição do SIMPARFOR ocorrerá nos meses de maio e junho de 2019, agora envolvendo os municípios de Bom 
Jesus, Currais Luzilândia, Parnaíba, Teresina e Uruçuí. Serão compartilhadas as experiências desenvolvidas ao longo do período letivo 
2018/2 nos cursos de Educação Física, História, Geografia, Letras Português e Pedagogia, ainda com a temática “Educação, Diversidades, 
Meio Ambiente e Cidadania”.

10h30 - 12h

12h - 14h

14h - 15h30

Sessão de Comunicação Oral e Posteres

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.

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 cientíco e reflexivo;
Promover extensão visando a difusão dos benefícios da criação cultural e da pesquisa cientíca 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.
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