


 
Assim, os CURSOS DE LICENCIATURA da Universidade 

Federal  do Pampa - Unipampa,  através da Comissão 

Institucional de Formação de Profissionais da Educação Básica 

da UNIPAMPA (CIFOR), juntamente com a Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD) e com a Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (PROEXT) entendem que a oferta de ações de 

formação continuada aos docentes da Educação Básica é uma 

forma de acolher e contribuir com a comunidade neste 

período.

Neste momento delicado que vivenciamos, as universidades 

públicas estão - no cumprimento do seu papel -  se destacando 

através de ações de apoio e de auxílio no combate à pandemia 

do Covid-19.

Inscrições até 17 de agosto. 

COPIE o link e  ACESSE o formulário: 

http://tiny.cc/2cymsz 

Ou acesse através do QR CODE: 

Professor(a), 
participe!



Responsável 

Profa. Raquel Ruppenthal

Objetivo Geral:

Proporcionar conhecimentos básicos da estrutura gramatical da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Carga Horária: 16H | Vagas: 20

1 - Minicurso: Libras para a sala de aula 

Ofertar informações e práticas necessárias para se comunicar com as pessoas surdas usuárias da LIBRAS.

Estimular  a prática de sinais.

Período de realização:

03, 10, 17 e 24/09 - sempre às quintas-feiras das 9h às 11h

2 - Webinário: “Contos para cantar: um olhar inclusivo para a sala de aula”

Responsável

Profa. Carla Eugenia Lopardo

Objetivo Geral:

Este minicurso traz um olhar inclusivo de uma obra literomusical para dentro da sala de aula trabalhando 

as possibilidades didático-musicais e recursos de acessibilidade da obra "Contos para Cantar", um livro 

produzido pelo projeto de extensão "Confraria de la Yerba" do curso de Música-Licenciatura, campus 

Bagé, coordenado pela Profa. Carla Lopardo. Tem-se como objetivo dialogar sobre as ferramentas didáticas 

contidas no livro para a implementação de atividades multidisciplinares e inclusivas focando nas práticas 

musicais como norteadoras das ações, com base na nova BNCC. O material abordado para o 

desenvolvimento deste minicurso conta com 5 contos-canções ilustrados, acompanhados por unidades 

didáticas multidisciplinares e possibilidades de acessibilidade para os anos iniciais do ensino fundamental.

Período de realização:

2, 9, 16, 23 e 30/09 - sempre das 17 às 18h  

Carga Horária: 20H | Vagas: 50



Responsável(is) 

Profa. Raquel Ruppenthal

Objetivo Geral:

Discutir fundamentos da psicologia da educação como subsídios do trabalho pedagógico

Período de realização:

21,  24,  28 e 31/08; 04/09 -  das 20h às 21h30 mais 20 h de atividades assíncronas

3 - Curso: Subsídios básicos de psicologia da educação  para a aprendizagem

Carga Horária: 40H | Vagas: 50

- O papel da Orientação e o processo de aprendizagem.

- As relações da Orientação Educacional com os Estudantes e suas famílias.

- A Orientação Educacional e a inclusão escolar.

4 - Curso: A Orientação Educacional na contemporaneidade da inclusão escolar: 
promovendo uma escola para todos, todas e todos

Responsável(is) 
Prof. Leonardo Leonardo C.  Vieira

Objetivo Geral:
Tecer olhares contemporâneos à Orientação Educacional, considerando-a como instrumento pedagógico 
para pensar, tencionar e refletir às diversas situações que podem contribuir para a aprendizagem de todas, 
todas e todos.
SABERES A SEREM ABORDADOS:
- Histórico e atribuições da Orientação Educacional.

- A Orientação Educacional para além dos comportamentos dos estudantes.

- A Orientação Educacional e a construção das redes de atendimento.

Período de realização:

De 27 de agosto a 24 de setembro (Encontros quintas-feiras das 19h30min às 21h).

Carga Horária: 20H | Vagas: 100



7 - Rodas de conversa: Literatura Brasileira Contemporânea II - rodas de leitura e 
de conversa on line.

Responsável(is) 

Profa. Vera Lúcia C. Medeiros

Objetivo Geral:

Contribuir para a formação de professores leitores de textos literários e colaborar para atualização do 

repertório de leituras literárias dos cursistas por meio da leitura e da discussão de obras da literatura 

brasileira contemporânea.

Período de realização:

10/09 a 05/11 - Sempre às quintas-feiras das 19h às 21h.

Mais informações na página seguinte 

Carga Horária: 40H | Vagas: 100

6 - Minicurso: Aprofundamento dos aspectos metodológicos, epistemológicos e 
psicológicos da Resolução de Problemas no Ensino de Ciências 

Responsável(is) 

Profas: Mara Elisângela J. Goi; Denise R. Medeiros; Édila Rosane A. da Silva.

Objetivo Geral:

Aprofundar a metodologia de Resolução de Problemas no Ensino de Ciências, abordando os aspectos 

metodológicos, epistemológicos e psicológicos,  contribuindo para a formação continuada.

Período de realização:

22,23,24,29 e 30/09 das 17h às 19h.

Carga Horária: 20H | Vagas: 25

Carga Horária: 45H (síncronas e assíncronas) | Vagas: 40

5 - Oficinas de Comunicação Oral e Escrita de Língua Materna (Português 
Brasileiro)

Responsável(is) 
Profa. Dra. Aden R. Pereira

Objetivo Geral:
Capacitar as professoras e os professores das redes pública e privada, bem como professores em formação 
na área das Letras a trabalharem a teoria e a prática das metodologias de ensino e a aprendizagem do 
português em sala de aula, utilizando como suporte as TICs, produzindo materiais didático-pedagógicos 
pertinentes a essas práticas.

Período de realização:

27/08 a 29/10/2020 sempre às quintas-feiras das 20 às 22h.
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