
         

 

 
 
 

5º SEMINÁRIO ESTADUAL PIBID/UERGS 
“COMPARTILHAR: EXPERIÊNCIAS, DOCÊNCIA, PESQUISA, ARTE E AMBIENTE” 

01, 02 e 03 de Setembro em São Francisco de Paula 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

Hora 01 de setembro 02 de setembro 03 de setembro 

8:00 – 12:00 - 8:00 –  12:00 
 

Oficinas (mediante 
inscrição no ato de 
Credenciamento) 

8:00 – 10:30 Rodas de 
Conversa: desafios e 

possibilidades do PIBID 
 

10:30 – 12:00 – Sarau 
Musical Cultural 

 

12:00 – 13:30 - Almoço Almoço 

13:30 – 18:00 Recepção 
e Credenciamento 

 

14:00 – 16:00 
 

Palestra II 
Formação docente 

e os desafios 
contemporâneos 

Profª Drª Cristiane 
Antonia Hauschild 

(UNIVATES)* e 
Profª Drª Clarice 

Traversini 
(UFRGS)* 

 
 

16:00 – 16h30 
Intervalo 

 
16:30 – 22:00 

Apresentações de 
comunicações orais 

nos Grupos de 
Trabalho 

 

13:30 – 14:00 – Plenária e 
Encerramento 

 
14:00 – 18:00 – Visita ao 

Parque Ecológico Terra do 
Sempre (por adesão) 

18:00-18:30 Mesa de Abertura 
 

18:30 – 20:00 Palestra I 
O PIBID, implicações 
e questionamentos 
diante das políticas 
educacionais atuais 
de formação inicial 

docente 
 

Profª Drª Alessandra 
de Assis (UFBA; 
Presidente do 

Forpibid)* 
Profª Tania Beatriz 
Iwaszko Marques 

(UFRGS)* 

20:00 – 22:00 Mostra Cultural e 
Lançamento de livros 

 

 - 

 
*Palestrantes confirmados 



         

 

 
 

 
Sarau Musical Cultural (sábado de manhã) 
A atividade Sarau Musical e Cultural será sábado de manhã. Os Saraus são 
espaços de fruição e troca, adotando múltiplas linguagens: leitura de poemas, 
videotecagens, esquetes de teatro, teatro de bonecos, intervenções de dança, 
música, audiovisual etc. Os Saraus são espaços onde a comunidade 
universitária aprende e se expressa em temas voltados à diversidade, cultura, 
arte, literatura, direitos humanos, educação, cidadania, ambiente e política. 
Os Saraus contam com a participação ativa dos/as discentes, docentes e 
comunidade em geral. Atenção: Para garantir que o Sarau seja um encontro 
de intercâmbio de ideias, conceitos e afetos pedimos que você e seu grupo 
do PIBID preparem uma intervenção cultural com duração de 10 a 15 
minutos para que seja apresentada e compartilhada. Ao término do 
encontro já não seremos os mesmos, pois outras possibilidades estéticas e 
existenciais se apresentarão para cada participante. Para entender um Sarau é 
preciso vivê-lo! Inscrevam-se e sejam criativos! Para inscrição na atividade 
envie e-mail para os organizadores da atividade – 
alinehernandez@hotmail.com –com as informações abaixo, colocando no 
assunto “SARAU MUSICAL CULTURAL” 
 
Título da intervenção - 
Nomes dos participantes - 
Recursos necessários - 
Duração - 
 
Passeio para Ecopark Terra do Sempre (sábado de tarde – por adesão) 
Reserva Ecológica Terra do Sempre.Para pessoas de todas as idades que 
gostam de desfrutar da companhia da natureza. Situada em meio à Mata 
Atlântica, na cidade com a maior concentração de cachoeiras da América 
Latina. Passeio de aproximadamente 1 hora com interpretação de trilhas. Não 
esqueça: roupa cômoda, tênis adequado e registro fotográfico! Investimento: 
valor da entrada R$ 10,00 e R$ 10,00 de transporte até o local. Para os que 
gostam de caminhada também se pode chegar ao local numa trilha fácil de 35 
min. desde o Lago São Bernardo. Enviar e-mail para 
alinehernandez@hotmail.com confirmando interesse. 
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