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Professores do Centro de Educação e do CCJE participam de encontros formativos

Publicado em 18 de Abril de 2019 - 17:48

Os professores do Centro de Educação (CE) participam nesta segunda-feira, 22, do Encontro
Formativo realizado pela Pró-Reitora de Graduação (Prograd). O encontro ocorrerá das 9 às
17 horas, no auditório do IC-IV, no campus de Goiabeiras.

Já na terça-feira, 23, será a vez dos professores do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas
(CCJE) participarem do evento, que será realizado no Auditório Manoel Vereza de Oliveira,
também no campus de Goiabeiras.

Os encontros formativos são voltados para a educação continuada de professores efetivos e
substitutos dos cursos de graduação da Ufes. O primeiro de 2019 ocorreu no dia 20 de
março no campus de Alegre. No dia 26 houve o encontro no campus de São Mateus. Já no dia
28, teve início o ciclo de encontros no campus de Goiabeiras, com os docentes do Centro de
Ciências Exatas (CCE).

Em maio, serão contemplados os docentes dos centros de Educação Física e Desportos
(CEFD), Tecnológico (CT) e de Ciências da Saúde (CCS). Já em junho, será a vez dos centros de
Artes (CAr) e de Ciências Humanas e Naturais (CCHN).

Os interessados podem se inscrever pela internet, na página da Prograd (www.prograd.ufes.br
(http://www.prograd.ufes.br) ), conforme a localidade de sua lotação. A diretora do DDP, Kalline
Aroeira, afirma que essa iniciativa visa fortalecer os processos de desenvolvimento
profissional de professores da Uiversidade.

Temas

Os temas abordados neste semestre abrangem discussões sobre a docência no ensino superior, promovendo reflexões didático-pedagógicas e estimulando a
construção de práticas de ensino inovadoras. Organizado em parceria com o Núcleo de Apoio ao Docente (NAD) e com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(Progep), os encontros também abrangerão assuntos específicos, voltados às necessidades de cada centro de ensino.

Nos dias 22 e 23, os temas abordados serão “Docência no ensino superior: dilemas e perspectivas” e “Questões étnico-raciais no ensino superior”.

Mais informações sobre a programação de cada encontro formativo podem ser obtidas na página da Prograd, pelo e-mail ddp.prograd@institucional.ufes.br
(mailto:ddp.prograd@institucional.ufes.br)  e pelos telefones 4009-2414 e 4009-7831.
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