
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Fórum dos Curso de 
Graduação 

V Encontro dos Cursos 
de Formação de 
Professores 

 



 

           Apresentação 

  No contexto da pandemia da Covid-19, o Ensino Remoto apresenta-se como uma 

possibilidade concreta para garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem dos 

nossos estudantes. No entanto, a adoção dessa solução temporária demanda, além da garantia 

dos meios e das condições materiais para implementação da proposta, reflexões sobre os 

processos pedagógicos que constituem as práticas de ensino e da avaliação nas diferentes 

atividades acadêmicas curriculares dos cursos de graduação. Neste cenário de muitas incertezas, 

organizamos o V Fórum dos Cursos de Graduação e Encontro dos Cursos de Formação de 

Professores da UNIRIO na tentativa de construir novos caminhos para as atividades que 

julgávamos bem estabelecidas. O evento tem como objetivo apresentar para a comunidade 

universitária algumas estratégias para adaptação do processo de ensino-aprendizagem com 

atenção para a forma como será estabelecida a mediação pedagógica e tecnológica entre 

discentes, docentes e o conhecimento. 

 

 



 

     Programação                                     

        20/08 – 17:00h Os Princípios da Educação 
On line.    Palestrante: Mariano Pimentel (Unirio) 

26/08 – 17:00h Diversidades e Inclusão no 
Contexto do Ensino Remoto.  Palestrante: Rachel 
Colacique (Unirio) 

02/09 -14:00h Oficina para Utilização do Google 
Classroom. Prof. Gladson Antunes e Prof. Michel 
Cambrainha (Unirio) 

02/09 – 17:00 Desenhos Didáticos da Docência 
On-line. Palestrante: Adriana Bruno (Unirio) 

 



 

03/09 -17:00h Acessibilidade no Ensino Remoto: 
recomendações para estudantes com deficiência 
visual. Palestrante: Janicy Rocha (Unirio) 

09/09 17:00h Acessibilidade Cognitiva no Ensino 
a Distância para alunos com autismo e 
deficiência intelectual. Palestrantes: Mara Cruz 
(CapUERJ) Karla Wunder (PUCRS) 

16/09 14:00h Ensino e Aprendizagem por meio 
de Tecnologias Digitais. Palestrante: Eucidio 
Arruda (UFMG) 

16/09 17:00h CTA e CRTA IFRS Promovendo 
Acessibilidade e Inclusão. Palestrantes: 

23/09 17:00h Perspectivas e Possibilidades para 
a Renovação da Formação Acadêmica no Campo 
da Saúde. Palestrantes: Patrícia Costa (IBIO) e 
Adriano Almeida (EMC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

 

 

                                                


