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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)

INSCRIÇÕES: www.simparfor.ufpi.br

UNIDADE ESCOLAR PADRE JONAS PINTO

Realização Apoio

VIII SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DO PARFOR/UFPI

PERÍODO LETIVO 2019.1

Educação, Diversidades, Meio Ambiente e  Cidadania 

Luzilândia 
07.11.2019



Apresentação Programação

Objetivos

Palestra: Ler o Mundo Através das Palavras: Compromisso Ético a Partir de 
Práticas Literárias e Socioculturais 

Palestrante:  Prof. Me. Daniel Carvalho de Almeida 
Coordenação:  Prof. Dr. Allan de Andrade Linhares   
Relatoras:   Profa. Dra. Maria Aurelina Machado de Oliveira

Profa. Dra. Marli Clementino Gonçalves

            7h30 - 8h30 Credenciamento 

Intervalo para Almoço

16h 30 - 17h30

9h - 10h30

14h - 16h30

Prof. Dr. Allan de Andrade Linhares 
Profa. Dra .Ana Valéria Marques
Profa. Dra. Anna Kelly Moreira da Silva 
Profa. Dra. Carmen Lúcia de Oliveira Cabral 
Prof. Me. Cícero Rodrigues de Sousa 
Profa. Dra. Dinameres Aparecida Antunes 
Prof. Dr. Elido Santiago da Silva
Profa. Dra. Francisca Raquel da Costa 
Prof. Me. Hermano Carvalho Medeiros
Prof. Esp. Jose Clendson Rodrigues de Macedo
Profa. Esp. Luciana da Conceição Ancelmo
Profa. Dra. Maria Aurelina Machado de Oliveira
Profa. Dra.Maria do Socorro Santos Leal Paixão
Profa. Dra.Marli Clementino Gonçalves
Prof. Dr. Raimundo Lenilde de Araújo
Profa. Ma. Rannyelle Rocha Teixeira
Prof. Me. Rui Dglan dos Santos Carvalho
Prof. Me. Vilobaldo Adelidio de Carvalho

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 oitava edição do SIMPARFOR contemplará reflexões sobre os processos formativos dos 
professores da educação básica e socialização de relatos de experiências sobre as ações pedagógicas 
desenvolvidas nas escolas pelos cursistas, no decorrer do período letivo 2019.1, a partir da temática 
“Educação, Diversidades, Meio Ambiente e Cidadania”. O evento abrangerá palestras, oficinas, sessões de 
pôsteres e de comunicação oral e reunirá alunos e professores dos cursos de Educação Física, Geografia, 
História, Letras Português e Pedagogia, coordenadores de cursos e locais e a comunidade acadêmica em 
geral.

-Avaliação de Trabalhos 
-Plenária
-Lançamento de Livros 
-Premiação de Trabalhos 
-Encerramento

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 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.

A experiência do desenvolvimento do trabalho interdisciplinar é socializada no Seminário 
Interdisciplinar do Parfor/ UFPI (SIMPARFOR). O I SIMPARFOR foi realizado nos meses de abril e maio 
de 2016, nos municípios de Bom Jesus, Esperantina, Floriano, Parnaíba, Picos e Teresina. O VIII 
SIMPARFOR ocorrerá nos meses de outubro e novembro de 2019, conforme o seguinte cronograma: 

24/10/2019 - Bom Jesus 
25/10/2019 - Uruçuí 
07/11/2019 - Luzilândia 
08/11/2019 -  Parnaíba

10h30 - 12h 

Oficina

Oficina: Gênero na escola
Ministrante: Prof. Dr. Francisco Jander De Sousa Nogueira

12h - 14h

Sessão de Comunicação Oral e Sessão de Posteres

Abertura 8h30 - 9h
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