DIA 25/10/2017 (quarta-feira)
Manhã:
08h – #matemáticadentroforadauniversidade – Mesa Redonda: Múltiplas
possibilidades do ensino da matemática e suas relações com as vivências
cotidianas.
Palestrantes: Prof. Dr. Francisco Chagas de Lima Junior; Prof. Esp. Odaivo de
Freitas Soares; Prof. Me. Francisco Evânio Dantas Raposo.
Local: Auditório do PRODEPE/FANAT.
07h30 às 10h – III Salão de Iniciação à Docência – Mesas-redondas:
 Egressos PIBID/UERN: relatos de experiências.
Palestrantes: Profa. Ma. Maria Cleonice Soares; Jailma Nunes Viana de Oliveira.
Local: Auditório da FAEF.
 Atuação dos supervisores PIBID/UERN: possibilidades da/na formação
continuada.
Palestrantes: Djaneide Chaves de Castro; Ana Maria Freitas da Trindade.
Local: Auditório do DART.
 Impactos das reformas educacionais para a formação docente.
Palestrantes: Prof. Dr. Lemuel Rodrigues da Silva; Prof. Me. Alexsandro Donato
Carvalho; Prof. Dr. Jean Mac Cole Tavares Santos.
Local: Auditório da FAFIC.
08h – III Salão de Iniciação à Docência – Salão de Experiências.
Local: Salas de aula da FE.
08h às 10h – II Colóquio Temático das Unidades Acadêmicas da UERN –
Oficina teórico-prática: Mobilidade Urbana Participativa e Eficiente.
Local: Faculdade de Direito.
08h30 às 10h – II Colóquio Temático das Unidades Acadêmicas da UERN –
Apresentação de Trabalho: Gerenciamento de atividades administrativas com o
auxílio de sistemas web.
Local: Sala de vídeo conferência da FANAT.
Tarde:
14h às 17h – X Colóquio de Extensão – Grupo de Discussão: Curricularização
dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação da UERN.
Mediadores: Prof. Dr. Francisco Fabiano de Freitas Mendes; Profa. Dra. Mayra
Rodrigues Fernandes Ribeiro; Prof. Me. Luis Marcos de Medeiros Guerra.
Local: Auditório do DECOM.
14h às 15h30 – III Salão de Iniciação à Docência – Salão de experiências /
Apresentação de trabalhos.
Local: Salas de aula da FE.
13h45 às 16h – III Salão de Iniciação à Docência – Comunicações orais.
 Jogos didático-pedagógicos: a contribuição do PIBID nas aulas de língua
portuguesa.
 Relações entre infância e filosofia: é possível filosofar na infância?

 O PIBID ensina a pesquisar: reflexões sobre a pesquisa sociológica nas
feiras de ciências.
 Foguetes e satélites: a tecnologia espacial em evidência no ensino médio.
 Pesquisa-Ação: o uso do gênero entrevista como atividade de oralidade no
3º ano da Escola Estadual Governador Dix-Sept Rosado.
 Relato de experiência: círculo de leitura literária e jogo didático.
 A sala de aula como espaço para a filosofia e o filosofar para crianças.
 Experimento com material de baixo custo para o ensino de biologia:
espirômetro e pulmão artificial.
 Vamos falar em suicídio: o PIBID e a escola debatem.
 Pesquisa-Ação: breakfast around the world – atividades com a oralidade e
compreensão auditiva a partir de hábitos alimentares matinais.
 O desaparecimento das abelhas como um problema para a educação
ambiental: relato de experiência.
 Pesquisa-Ação e o ensino de língua inglesa através de músicas no ensino
médio: atividades com a habilidade oral e auditiva.
 Temas transversais nas aulas de espanhol: o feminismo nas obras de Frida
Kahlo.
 Letramento literário: uma nova perspectiva sobre a obra de Suassuna.
 Física como cultura: a utilização de uma peça teatral na aprendizagem de
conceitos de mecânica.
 A pesquisa-ação no aprimoramento da oralidade em língua inglesa:
experiências do PIBID na Escola Estadual Aída Ramalho Cortez Pereira.
 O uso da literatura como instrumento para ensino-aprendizagem de língua
espanhola.
 Café literário na Escola JK: promovendo o gosto pela poesia.
 A utilização de simulações phet como recurso didático no ensino de física.
 Experiência do PIBID geografia no projeto de intervenção mobilidade urbana
e qualidade de vida: a relação global/local no contexto da construção cidadã.
 Pesquisa-Ação: uma proposta de atividade oral utilizando conversa
telefônica.
 Arte e literatura: uma proposta dialógica do PIBID espanhol/UERN – Campus
Central.
 Acerca do currículo de filosofia no 1º ano do ensino médio.
 Somos autores de uma história: um estudo sobre o conhecimento da
população com relação à história local de Mossoró/RN.
 Gênero literário oração na produção do conhecimento do ensino religioso.
 O jogo como ferramenta inclusiva nas aulas de ele.
 Da escrita à informática.
 Acerca do currículo de filosofia no 2º ano do ensino médio.
 Contextualizando o gênero poesia para os anos iniciais numa proposta de
letramento literário no ensino religioso.
 Pesquisa-Ação: o uso do gênero textual horóscopo como atividade de
oralidade na turma do 2º ano da Escola Estadual Aída Ramalho Cortez
Pereira.
 Whatsapp literário de espanhol: da proposta à prática.
 A paisagem como elemento instigador de observações em sala de aula.
 Acerca do currículo de filosofia no 3º ano do ensino médio.
 O uso de tics na EJA: possibilidades e desafios.

 Pesquisa-Ação na formação docente: um trabalho com a oralidade da língua
inglesa no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana.
 O processo de ensino-aprendizagem da cartografia a partir do Google Earth
Pro.
 Desafios da escola na experiência do PIBID.
 “Faça chuva, faça sol, faça poesia": o ensino tecido por meio de músicas e
poemas.
 Caixa de poesia: uma análise do uso de poesias em sala de aula no ensino
religioso na Escola Municipal Professor Francisco de Assis Varela
Cavalcanti.
 O ensino da oralidade na língua inglesa utilizando o gênero textual manchete
no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana.
 Pesquisa-Ação no ensino médio: experiências do PIBID sobre a dinâmica da
oralidade nas aulas de língua inglesa.
 Projeto Eratóstenes: medindo o raio da terra com uma turma da 1ª série do
ensino médio.
 A importância da rádio escola para o processo de ensino e aprendizagem no
espaço escolar.
 PIBID e a valorização de licenciatura reflexão de um bolsista.
 As diversas concepções da educação filosófica: sua contribuição para o
ensino médio.
 Pesquisa-Ação com uso do gênero previsão do tempo na habilidade oral em
língua inglesa.
 O gênero textual entrevista na prática da oralidade da língua inglesa: uma
experiência no ensino médio através da pesquisa-ação.
 PIBID no PIP na Escola Estadual Maria Stella Pinheiro Costa.
 Discutindo o conceito de energia com estudantes do ensino médio.
 A horta orgânica escolar como alternativa de educação ambiental: relato de
experiência.
Local: Salas de aula da FE.
14h – #matemáticadentroforadauniversidade –
Oficinas.
Local: Salas de aula da FE.
14h às 17h – II Colóquio Temático das Unidades Acadêmicas da UERN –
Oficina teórico-prática: Mobilidade Urbana Participativa e Eficiente.
Local: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Mossoró.
Noite:
19h às 22h – XIII Salão de Iniciação Científica – Exposição dos resultados dos
projetos de iniciação científica e tecnológica – edição 2016-2017 PIBIC/PIBITI.
Local: Salas de aula da FAFIC.
19h às 22h – VII Encontro de Iniciação Científica do Centro de Oncologia e
Hematologia de Mossoró – Exposição dos resultados dos projetos de iniciação
científica e tecnológica – edição 2016-2017.
Local: Salas de aula da FAFIC.

