
 

 

 

4ª CIRCULAR  
 
 

O Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), realizará, no período de 04 a 08 de 
outubro de 2021, a sua XIX Semana Universitária, com o tema “Diálogos e 
experiências da educação básica ao ensino superior no contexto da 
pandemia da Covid-19”. 

 
I -DAS INSCRIÇÕES - Orientações gerais: 
 
1.1 A participação na XIX Semana Universitária do CAPF/UERN poderá ser feita 
em uma das seguintes modalidades: inscrição com APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO e inscrição como OUVINTE.  
 

➔ Na modalidade APRESENTAÇÃO DE TRABALHO, o inscrito poderá optar 
pela submissão de resumo expandido ou artigo científico cujas normas 
estão descritas abaixo e na plataforma de inscrição; 

➔ Na modalidade OUVINTE, o participante poderá optar por um minicurso 
ou oficina no ato da inscrição, dependendo da disponibilidade do 
número de vagas ofertadas. 
 

1.2 A inscrição no evento nas modalidades previstas nesta circular deverá ser 
feita exclusivamente através da plataforma Even 
(www.even3.com.br/xixseunicapf/). O procedimento de inscrição se inicia 
com a realização do cadastro na plataforma Even; em seguida, deve ser feito 
o preenchimento do formulário de inscrição. Na finalização da inscrição, o 
participante deverá anexar documento relativo ao seu vínculo institucional e 
realizar o pagamento. 
 
1.3 A efetivação da inscrição acontecerá mediante confirmação de pagamento 
pela plataforma. Ao optar pela modalidade APRESENTAÇÃO DE TRABALHO, o 
participante pagará o valor adicional de R$ 4,99 referente a CADA submissão 
de trabalho. 
 
1.4 De modo geral, o participante deverá observar as seguintes normatizações 
para inscrição e submissão de trabalho no evento: 
 
 
 
 
 

http://www.even3.com.br/xixseunicapf/


 

 

 
 
Prazos de inscrição 
 
Inscrição no evento como ouvinte De 09 de agosto a 24 de setembro de 2021  

Inscrição com submissão de trabalho (resumo 
expandido ou artigo científico) 

De 09 de agosto a 10 de setembro de 2021 

Prazo para emissão de carta de aceite  Até 25 de setembro de 2021 

Divulgação da programação completa do evento Até 29 de setembro de 2021 

Realização do evento 4 a 8 de outubro de 2021.  

 
 
Valores e formas de pagamento 
 

 
 

   Categorias de inscrições  

 
Valores das inscrições 

 

Ouvinte R$ Com 01 submissão de 
trabalho 

Professores de Graduação R$ 45,00 R$ 50,00 

Aluno de Graduação  R$ 20,00 R$ 25,00 

Aluno de Pós-Graduação R$ 35,00 R$ 40,00 

Técnicos Administrativos R$ 25,00 R$ 30,00 

Demais profissionais R$ 35,00 R$ 40,00 

Monitoria                 50%  
 Do valor da categoria aluno 

Valor adicional de R$ 5,00 

 
Todos os proponentes de atividades deverão efetivar sua inscrição no 

evento conforme categorias acima identificadas. O pagamento das inscrições 
pode ser realizado através de: i) boleto bancário; ii) cartão de crédito; ou iii) 
transferência PIX.  
 Em nenhuma hipótese, haverá devolução de valores pagos relativos à 
inscrição na XIX Semana Universitária do CAPF/UERN. 
 
Normas de submissão de trabalho 
 

Serão permitidos até 04 (quatro) autores por trabalho, sendo  01 autor 
e 03 coautores, incluindo o professor (a) orientador(a)  (se for o caso). Cada 
inscrito poderá submeter até 03 trabalhos, seja na condição de autor, seja de 
coautor. 

 
Nos trabalhos em coautoria, todos os autores deverão efetuar a sua 

inscrição e pagar a respectiva taxa como condição para o recebimento de 
certificado de apresentação e de publicação do texto, na forma de resumo 
expandido ou artigo científico, nos anais do evento. 



 

 

 
No ato da inscrição, todos os autores devem estar inscritos e o autor 

principal deve enviar o trabalho.  
 

 As sessões de apresentação de trabalhos serão realizadas na 
modalidade remota através do Google Meet. O tempo destinado a cada 
apresentação oral será de 20 minutos (sendo 15 para a exposição e mais 5 
minutos para debate). 
 A organização do evento não se responsabilizará por dificuldades de 
conexão com a internet dos inscritos, por ocasião das sessões de apresentação 
dos trabalhos.  
 Os resumos expandidos e/ou artigos científicos aceitos para 
apresentação serão publicados nos anais do evento mediante avaliação e 
atendimento às normas do evento, sendo, portanto, de inteira 
responsabilidade dos autores a revisão textual e técnica, bem como a 
adequação às normas do acordo ortográfico vigente. Na opção de submissão 
de artigos científicos, estes deverão conter OBRIGATORIAMENTE um resumo 
simples. 
 No ato da submissão, o autor deverá anexar duas versões do mesmo 
trabalho (ambas identificadas com o nome dos autores), uma no formato word 
e outra no formato PDF, nos espaços reservados pela plataforma. 
 Os artigos científicos submetidos e apresentados durante o evento 
serão avaliados pelo comitê científico e poderão ser publicados em e-book, 
conforme critérios a serem divulgados posteriormente. 
  
Da submissão de trabalhos 
 
 Todos os autores deverão primeiramente realizar inscrição e, somente, 
em seguida, o primeiro autor submeterá o trabalho, vinculando os coautores.    
 A secretaria geral do evento divulgará a lista de trabalhos aprovados e 
aceitos para apresentação, após efetivados os procedimentos de inscrição, 
pagamento e a emissão de carta de aceite dos coordenadores de GTs. 
 O resumo expandido ou artigo completo deve ser submetido observando 
obrigatoriamente as normas de submissão descritas nesta circular. O 
participante deve consultar e utilizar o template disponível na página do 
evento para formatar e submeter o seu trabalho. 
  
  
 
 
 
 
 



 

 

 
II - DA RELAÇÃO DE GTs 

2.1 Os 33 (trinta e três) GTs aprovados e os nomes dos respectivos 
coordenadores encontram-se relacionados abaixo:  

 
Nº Título Coordenador 

01 Estágio Supervisionado em Letras – 
Língua Portuguesa: compartilhando 
experiências em tempo remoto. 

Prof. Me. Francisco Clébio de Figueiredo 
(DLV/CAPF/UERN) 
Prof. Me. José Max Santana 
(DLV/CAPF/UERN) 

02 Metodologias ativas aplicadas ao 
ensino de línguas em contexto remoto 

Profa. Dra. Sayonara Abrantes de Oliveira 
Uchoa (IFPB-UERN – PROFLETRAS) 
Profa. Mestranda Symara Abrantes 
Albuquerque de Oliveira Cabral (UFCG) 

03 Estudos da tradução Profa.Dra. Edilene Rodrigues Barbosa 
(DLE/CAPF/UERN) 

04 Educação do campo, educação 
contextualizada e semiárido 

Profa. Ma. Francisca Maísa Maciel Gomes de 
Almeida (UERN) 
Profa. Mestranda Gessica Pereira (UERN) 

05 Comunicação, ciência e sociedade TNS Priscila Nogueira Krüger Kramer  
Márcia de Oliveira Pinto (UERN) 

06 Letramentos, tecnologias e a libras na 
educação de alunos surdos em tempos 
pandêmicos 

Prof. Me. Francisco Ebson Gomes-Sousa 
(UFERSA) 
Prof. Mestrando Mauro Silvano Medeiros 
Pereira (UFERSA) 

07 Inclusão e diversidade: desafios, 
possibilidades e perspectivas 

Fernanda de Oliveira Silva (PPGE-UFC) 
Francisco Eden Soares Marcos 
(PLANDITES/CAPF/UERN) 

08 Linguística Textual e Análise Textual 
dos Discursos: o estudo do texto em 
seu caráter discursivo 

Profa. Ma. Daliane Pereira do Nascimento 
(PPGL/UERN) 
Profa. Ma. Amanda Mikaelly Nobre de Souza 
(PPGL/UERN) 

09 Ética, humanismo e educação nos 
espaços escolares e não escolares 

Profa. Dra. Sheyla Maria Fontenele Macedo 
(DE/CAPF/UERN) 
Profa. Ma Joana Darc do Nascimento Barros 
PPGE/UERN 
 

10 Ensino de língua portuguesa: 
metodologias e práticas no ensino 
remoto 

Profa. Ma. Nara Karolina de Oliveira Silva 
(UERN) 
Profa. Ma Joseilda Alves de Oliveira 
(PPGL/UERN) 
 

11 Literatura contemporânea, cultura e 
sociedade 

Prof. Dr Charles Albuquerque Ponte 
(DLE/UERN) 
Larissa Lacerda de Sousa (UERN/ECI Crispim 
Coelho) 

12 Memórias da Formação de 
Professores: da educação básica ao 
ensino superior 

Profa. Dra. Iandra Fernandes Caldas 
(DE/CAPF/UERN) 
Profa. Ma. Francicleide Cesário de Oliveira 



 

 

(DE/CAPF/UERN) 

13 Pesquisas Qualitativas: A produção do 
Conhecimento no Ensino da Educação 
Física 

Profa. Dra. Maria Ione da Silva 
(DEF/CAPF/UERN) 
José Carlos de Carvalho Leitão (Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro) 

14 Linguagem, Texto e Discurso (no 
contexto da Pandemia da Covid-19 

Prof. Me. Franciedson Pinto da Silva 

15 Tecnologia da informação aplicada à 
educação 

Profa. Dra. Jessica Neiva de Figueiredo Leite 
Araujo (UERN) 
TNM. Dr.  Nestor Gomes Duarte Júnior 
 

16 PIBID: contribuições na prática e 
relatos de experiência 

Profa. Dra. Edilene Rodrigues Barbosa 
(DLE/CAPF/UERN) 
Profa. Ma. Ivoneide Aires Alves do Rego 
(SEEC-RN) 

17 Território, Planejamento e Políticas 
Públicas: Perspectivas de 
desenvolvimento para o campo 

Egresso Plandites Stênio Maia Estevam 
(PropGeo/UECE) 
Egresso Plandites Alcimária Fernandes da 
Silva (PPGG/UFPB) 

18 Teorias e práticas sobre o processo de 
ensino e aprendizagem de espanhol 
no Brasil 

Prof. Me Orfa Noemi Gamboa Padilla (SEEC-
RN) 

19 Corpo, Cultura de Movimento e 
Lúdico 

Judson Cavalcante Bezerra (GEPEC/UFRN) 
Moaldecir Freire Domingos Junior (UFRN) 
 

20 Os programas formativos, residência 
pedagógica e pibid: experiências 
formativas e pedagógicas 

Prof. Me. Luiz Eduardo do Nascimento Neto 
(DEG/CAPF/UERN) 
Profa. Dra. Débora Maria do Nascimento 
(DE/CAPF/UERN) 
 

21 Semiótica Social, multimodalidade e 
multiletramentos 

Profa. Dra. Maria Zenaide Valdivino da Silva 
(DLE/CAPF/UERN) 
Profa. Ma. Cybele Ruana Ferreira de Morais 
 
 

22 Crenças e experiências sobre o ensino 
de línguas 

Prof. Dr. Marcos Nonato de Oliveira 
(DLE/CAPF/UERN) 
Prof. Mestrando Francinaldo dos Santos 
Custódio (PPGE/UERN) 
 

23 Perspectivas do digital na educação: 
potencialidades e desafios em seu uso 
e aplicações 

Breno da Silva Carvalho 
(DECOM/UFRN) 
Raquel Assunção Oliveira 
(DECOM/UFRN) 

24 A mediação pedagógica na formação 
e autoformação do leitor, 
investigando o processo ensino 
aprendizagem e a sua relação com o 
saber, com as TICs e os processos de 
inclusão. 

Profa. Ma. Renata Paiva de Freitas 
(DE/CAPF/UERN) 
Profa. Ma. Maria Eridan da Silva Santos 
(DE/CAPF/UERN) 

25 Materiais didáticos para o ensino de Prof. Me. Jailson José dos Santos 



 

 

línguas estrangeiras (DLE/CAPFUERN) 
Profa. Ma. Wanderleya Magna Alves (SEE/RN 
e PPGL/UERN) 

26 Práticas discursivas sob um olhar 
cognitivista 

Prof. Me. Francisco Marcos de Oliveira Luz 
Ricardo Yamahita Santos 

27 Economia e Sociedade Prof. Ms. Jackson Rayron Monteiro 
(DEC/CAPF/UERN) 
Prof. Dr. Miguel Henrique da Cunha Filho 
(DEC/CAPF/UERN) 

28 Grupo de Estudos em 
Saúde/Enfermagem 

Profa. Dra. Janieiry Lima de Araújo  
Prof. Dr. Rodrigo Jácob Moreira de Freitas 
 

29 Grupo de Estudos Socioambientais e 
Geografia 

Prof. Dr. Cícero Nilton Moreira da Silva 
Prof. Dr. Josué Alencar Bezerra 
Profa. Dra. Maria Losângela M. de Sousa 

30 Grupo de Estudos em Geografia Física 
e Cartografia 

Profa. Dra. Jacimária Fonseca de Medeiros 
Prof. Dr. Agassiel de Medeiros Alves 
Prof. Dr. Franklin Roberto da Costa 

31 Grupo de Estudos em Ensino de 
Geografia 

Profa. Dra. Andreza Tacyana Felix Carvalho 
Prof. Me. Luiz Eduardo do Nascimento Neto 
Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro 

32 Gestão e Políticas Públicas Prof. Ms. Lucas Andrade de Morais 
Departamento de Administração - CAPF 

33 Empreendedorismo e Inovação  
 

Prof. Me. José Vivaldo M. Fernandes Júnior 
Prof. Me. Rafael Demetrius R. de Sousa 
Prof. Me. Edivaldo Rabelo de Menezes 

 
2.2 As ementas de cada um dos GTs poderão ser consultadas na página do 
evento. 
 
Normas para organização e apresentação do resumo expandido 
 
(i) O texto do resumo expandido deverá conter Título, Autores, Introdução, 
Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos 
(opcional) e Referências. 
(ii) O resumo expandido deverá ter, no mínimo, três e, no máximo, cinco 
laudas, incluindo ilustrações e anexos. 
(iii) O texto deverá estar formatado em folha tamanho A4, com margens 
superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte 
Times New Roman, tamanho 12 e justificado. O espaçamento entre as linhas 
deverá ser 1,5 cm. 
(iv) O texto deverá iniciar com o título do trabalho em letras maiúsculas, 
utilizando fonte Times New Roman, tamanho 1, em negrito, centralizado. 
Caso haja subtítulo, seguem-se as mesmas orientações dadas para o título.  
(v) Uma linha após o título, devem aparecer os nomes completos dos 
autores, um abaixo do outro, em Times New Roman, tamanho 11, 
alinhamento centralizado e grafados somente com as primeiras letras 



 

 

maiúsculas. Em nota de rodapé, inserir a instituição, o vínculo institucional, a 
titulação acadêmica, cidade, estado e endereço eletrônico (e-mail) de cada 
autor. 
(vi) As seções do texto devem ser numeradas em algarismos arábicos e 
grafadas em fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, com alinhamento 
justificado. Deverá haver espaçamento de 1,5cm entre o título da seção e a 
parte textual que o antecede. 
(vii) Notas de rodapé, imagens, citações e referências devem ser 
cuidadosamente empregadas, seguindo as orientações que seguem: 
(viii) Notas de Rodapé: devem ser usadas apenas se extremamente 
necessárias. Quando empregá-las, deve-se ordená-las mediante o uso de 
algarismos arábicos (1, 2, 3 etc.), que deverão estar sobrescritos no final da 
palavra à qual se refere cada nota. 
(ix) Imagens: Se utilizados quadros, figuras, gráficos e tabelas, devem vir ao 
longo do texto acompanhados de legenda e fonte (seguindo norma da ABNT). 
(x) Citações: no corpo do texto, serão de até 03 linhas, entre aspas duplas. 
Fonte: Times New Roman, tamanho 12. Citações com mais de 03 linhas, são 
destacadas do texto: Times New Roman, tamanho 10, em espaço simples, com 
recuo de 4 cm à esquerda. Entre citação e partes do texto, deve-se observar 
01 espaço de 1,5 cm. As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema 
de chamada autor-data. A chamada é feita pelo sobrenome do autor, que 
pode ser em letras maiúsculas e minúsculas, sendo em letras maiúsculas, 
quando estiverem entre parênteses.  
(xi) Nas referências, devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no 
texto e seguir rigorosamente as normas vigentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). Recomenda-se atenção especial quanto a aspectos 
como: i) as referências devem ser citadas em ordem alfabética, sem 
numeração, com espaçamento simples; ii) caso haja mais de uma obra do 
mesmo autor, deve-se listar respeitando a ordem cronológica de publicação; 
caso haja mais de uma obra do mesmo autor publicada no mesmo ano, 
diferenciá-las por meio de letra a, b e c..; iii) os prenomes dos autores que 
constam nas referências devem estar abreviados; iv) os títulos das obras 
devem ser destacados usando-se negrito; v) é obrigatória a indicação de 
páginas de início e fim quando se trata de referência de artigos/textos de 
coletâneas de livro e periódicos.  
 
Normas para organização e apresentação do artigo científico 

 
(i) O artigo científico deverá ter no mínimo 08 e no máximo 12 páginas, estar 
formatado em folha tamanho A4, com margens superior e esquerda de 3 cm, 
inferior e direita de 2 cm. Deve ser empregada fonte Times New Roman, 
tamanho 12 e justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser 1,5 cm. 



 

 

(ii) Título: (letras maiúsculas, negrito, centralizado, tamanho 14. Deixar 1 
linha em branco).  
(iii) Autores: (inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), apenas as 
iniciais em maiúsculas, alinhado à direita, tamanho 12).  Em nota de rodapé, 
inserir a instituição, o vínculo institucional, a titulação acadêmica, cidade, 
estado e endereço eletrônico (e-mail) de cada autor. 
(iv) Resumo simples: Nome RESUMO (EM CAIXA ALTA, CENTRALIZADO, Um 
espaço simples abaixo do nome dos autores) e deve conter: Introdução, 
Objetivos, Metodologia,Resultados e Discussão, Possíveis Conclusões. Deve 
ser em tamanho 11, espaço simples, com, no mínimo 150 e no máximo 200 
palavras e conter entre 3 e 5 palavras-chave. 
(v) As seções do texto devem ser numeradas em algarismos arábicos e 
grafadas em fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, com alinhamento 
à esquerda e justificado. Deverá haver espaçamento de 1,5cm entre o título 
da seção e a parte textual que o antecede e o sucede. 
(vii) Notas de rodapé, imagens, citações e referências devem ser 
cuidadosamente empregadas, seguindo as orientações que seguem: 
(viii) Notas de Rodapé: devem ser usadas apenas se extremamente 
necessárias. Quando empregá-las, deve-se ordená-las mediante o uso de 
algarismos arábicos (1, 2, 3 etc.), que deverão estar sobrescritos no final da 
palavra à qual se refere cada nota. 
(ix) Imagens, gráficos e tabelas: Se utilizados quadros, figuras, gráficos e 
tabelas, devem vir ao longo do texto acompanhados de legenda e fonte. O 
título desses elementos devem vir antes deles, em tamanho 12, centralizados 
e em negrito. As legendas e fontes devem vir abaixo, alinhados à esquerda, 
em fonte tamanho 10. Limitar o máximo possível o uso de imagens, tabelas e 
gráficos (seguindo norma da ABNT). 
(x) Citações: no corpo do texto, serão de até 03 linhas, entre aspas duplas. 
Fonte: Times New Roman, tamanho 12. Citações com mais de 03 linhas são 
destacadas do texto: Times New Roman, tamanho 11, em espaço simples, com 
recuo de 4 cm à direita. Entre citação e partes do texto, deve-se observar 01 
espaço de 1,5 cm. As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema de 
chamada autor-data-página. A chamada é feita pelo sobrenome do autor, que 
pode ser em letras maiúsculas e minúsculas, sendo em letras maiúsculas, 
quando estiverem entre parênteses.  
(xi) Nas referências, devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no 
texto e seguir rigorosamente as normas vigentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). Recomenda-se atenção especial quanto a aspectos 
como: i) as referências devem ser citadas em ordem alfabética, sem 
numeração, com espaçamento simples; ii) caso haja mais de uma obra do 
mesmo autor, deve-se listar respeitando a ordem cronológica de publicação; 
caso haja mais de uma obra do mesmo autor publicada no mesmo ano, 
diferenciá-las por meio de letra a, b e c..; iii) os prenomes dos autores que 



 

 

constam nas referências devem estar abreviados; iv) os títulos das obras 
devem ser destacados usando-se negrito; v) é obrigatória a indicação de 
páginas de início e fim quando se trata de referência de artigos/textos de 
coletâneas de livro e periódicos.  

3. DA RELAÇÃO DOS MINICURSOS  

3.1 Os 14 (quatorze) minicursos aprovados, com os respectivos ministrantes, 
encontram-se relacionados abaixo:  

 

Nº Minicurso Ministrante 

01 A interface do espaço literário na 
prosa contemporânea 

Prof. MeWill Wanderkelly de Freitas Ribeiro 
Prof. Me. Fernando Filgueira Barbosa Júnior 
Prof. Me. Daysa Rêgo De Lima 

02 Qualidade no atendimento ao 
cliente: marketing digital é o seu 
maior aliado. 

Profa. Juliana Carvalho de Sousa 

03 Configuração geoambiental do 
semiárido brasileiro: subsídios para o 
Ordenamento Territorial. 

Sérgio Domiciano Gomes de Souza - 
Mestrando no Programa de Pós-Graduação 
em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no 
Semiárido (PLANDITES) e Graduado em 
Licenciatura em Geografia – UERN. 
Anny Catarina Nobre de Souza - Mestranda no 
Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento e Dinâmicas Territoriais no 
Semiárido (PLANDITES) e Graduada em 
Licenciatura em Geografia – UERN 

04 O uso de aplicativos e sites como 
recursos pedagógicos no ensino 
remoto. 

Profa. Esp. Francisca Romelha Alexandre 
(SEDUC-Pau dos Ferros/RN) 
Amanda Costa Nunes 
Fabiane Aparecida Viana Feitosa 
Karen Ingred Nogueira Magalhães  
Kivia Pereira Queiroz 

05 Estratégias de parafraseamento para 
o uso adequado de citações indiretas 
em textos acadêmicos  

Profa. Dra. Rosângela Alves dos Santos 
Bernardino (DLE – CAPF/UERN) 

06 Introdução à Economia Política e a 
crítica Marxista 

Prof. Ms. Jakson Rayron Monteiro 

07 O uso do software Mendeley para 
trabalhos acadêmicos 

Prof. Esp. Pedro Balduino de Sousa Neto 

08 Currículo Lattes: aprenda a usar, 
atualizar e se destacar na vida 
acadêmica  

Prof. Esp. Pedro Balduino de Sousa Neto 

09 Jardim Sensorial com pancs na 
aprendizagem de crianças  com 
necessidades especiais 

 Profa. Dra. Maria da Paz Cavalcante 

10 Finanças pessoais como estratégia de 
“sobrevivência” nos dias atuais 

Geison Calyo Varela de Melo Docente do 
curso de Administração – CAPF 
Doutorando e Mestre em Administração e 



 

 

Controladoria - UFC 

11 Fake news, pós-verdade, dupla-fala 
e negacionismo no discurso (de ódio) 
da extrema direita 

Prof. Me. Marcos de Oliveira Luz (UERN) 
 

12 Aula remota acessível? Algumas 
possibilidades e tecnologias para 
professores de alunos com 
deficiência 

Me. Francisco Ebson Gomes-Sousa, professor 
mestre do curso de Letras Libras  da UFERSA 
– Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

13 A tertúlia literária dialógica e suas 
contribuições para a educação básica 

Francisca Linara da Silva Chaves (Mestranda 
do Programa de Pós-Graduação em Ensino - 
PPGE/CAPF) e Rosalvo Nobre Carneiro 
(Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte - UERN, Doutor em Geografia) 

14 Vulnerabilidade social e direito ao 
desenvolvimento 

Egresso Plandites Janeson Vidal de Oliveira 
(UERN) 

 
3.2 As ementas dos minicursos  poderão ser consultadas na página do evento. 

4. DA RELAÇÃO DAS OFICINAS 

4.1. As 15 (quinze) oficinas aprovadas, com os respectivos ministrantes, 
encontram-se relacionadas  abaixo: 

 
Nº Oficinas Ministrantes 

01 O uso da literatura infantil no 
contexto pandêmico: adaptações 
lúdicas para o ensino remoto 

Profa. Ma. Renata Paiva de Freitas (Docente no 
DE/CAPF/UERN); 
Alane Henrique Galdencio da Silva (Discente do 
curso de Pedagogia DE/CAPF/UERN); 
Francisca Paloma de Oliveira Lima (Discente do 
curso de Pedagogia DE/CAPF/UERN); 
Ludmila Bernardo de Oliveira (Discente do curso 
de Pedagogia DE/CAPF/UERN); 
Wígina Iara Soares da Costa (Discente do curso de 
Pedagogia DE/CAPF/UERN). 

02 Ensino de valores éticos na infância. Prof. Esp. José Mário de Souza (Egresso do 
DE/CAPF/UERN) 
Profa. Dra. Sheyla Maria Fontenele Macedo 
(Docente no DE/CAPF/UERN) 
Ana Beatriz Pereira Cavalcante  (Discente do 
curso de Pedagogia DE/CAPF/UERN) 
Brenda Moreira dos Santos  (Discente do curso de 
Pedagogia DE/CAPF/UERN) 

03 Design e Criação de Postagens usando 
o Microsoft Power Point:  caminhos 
acessíveis para divulgação acadêmica 
e científica 

TNS. Priscila Nogueira Krüger Kramer 

(Publicitária,  Mestre em Estudos da Mídia (UFRN) 

e Chefe do  Setor de Mídias da UERN Natal)  

04 Conhece-te a você mesmo? Reflexões 
sobre a saúde mental no cenário  
pandêmico educacional 

Paulo de Tarso Xavier Sousa Junior mestrando em 

Psicologia (UFSM), graduação em Psicologia pelo 

Centro  Universitário UniFacid |Wyden. 



 

 

05 Mapeando ideias de negócios com o 
Canvas. 

Mariana Ferreira Pessoa (UERN); 

Cinthia Moura Frade (UEPB/IFPB). 

06 A utilização dos jogos no processo de 
alfabetização no ensino remoto: da  
teoria à prática.  

Profa. Me. Lívia Sonalle do Nascimento Silva 

(DE/UERN/CAPF)   

Profa. Esp. Francisca Romelha Alexandre 

(SEDUC/Pau dos Ferros/RN)  

Larissa da Conceição Gomes (Discente Pedagogia 
– UERN/CAPF)  

Ana Maria Ferreira (Discente Pedagogia – 
UERN/CAPF)  

Ludmila Bernardo de Oliveira (Discente Pedagogia 
– UERN/CAPF)  

Renata Mariana Nogueira de Andrade (Discente 
Pedagogia – UERN/CAPF) 

07 Inclusão da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) como língua natural e oficial 
do Brasil 

Profa. Esp. Josiele de Queiroz Lopes 

08 O Hand Talk como ferramenta de 
inclusão do aluno surdo na sala de 
aula regular. 

João Filho de Queiroz 

Maria Eliza Rocha Silva (Egressa DE/CAPF/UERN) 

Raquel Pessoa de Freitas 

09 Tem um aluno surdo na minha sala, o 
que eu faço? possibilidades de 
intervenção. 

Prof. Me. Francisco Ebson  Gomes-Sousa (UFERSA) 

Victor Lopes Bezerra  (UFERSA)  

Geonara de Sousa Oliveira (UFERSA/UFCG) 

Mauro Silvano Medeiros Pereira (UFERSA / UERN) 

 

10 Uso da ferramenta Trello para gestão 
de tarefas acadêmicas e pessoais. 

Prof. Dr. Francisco Dantas de  Medeiros Neto  

Esp. Rayssa Silva Gomes  Muniz 

11 Produção de Jogos no Ensino de 
Geografia 

Francisco Alves da Costa Neto (Mestrando do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino - 

PPGE/CAPF); 

Profª Ma. Maria Juliana do Nascimento 

(Professora de Geografia no Instituto Educacional 

Infantil Caminho do Futuro – IEICF);  

Profª Ma. Raiany Priscila de Paiva Medeiros 

Nonato (Professora de Geografia da Escola 

Estadual Rafael Godeiro). 

Profa.  Marina Natalina Benício de Andrade 
Mestranda em Ensino, pelo Programa de Pós-
graduação em Ensino (PPGE) 

12 Metodologias ativas e o uso de 
recursos tecnológicos no Ensino das 
disciplinas  de Ciências Humanas para 
a Educação Básica. 

Daniele Mirte de Oliveira (Mestranda em Ensino – 

CAPF/UERN)  

Deuvanir de Souza Lima Diniz  Mestrada em 

Ensino – CAPF/UERN)  

Profa. Dra. Sheyla Fontenele (CAPF/PPGE/UERN) 

13 Dimensões éticas nas pesquisas 
científicas envolvendo seres humanos 
no Brasil 

Janieiry Lima de Araújo 
Doutora e Mestre em Cuidados Clínicos em 
Enfermagem e Saúde (UECE) 
Docente do Curso de Graduação em Enfermagem 



 

 

(CAPF/UERN) 
Docente Colaboradora do Programa de Pós-
graduação em Saúde e Sociedade (PPGSS/UERN) 

14 Análises de contos na literatura e 
recursos de redação a partir do 
contexto social 

Ana Clara França do Rêgo 

Ana Karina da Silva Lima 

Antonia Eduarda Alves do Nascimento 

Josiele de Queiroz Lopes 

Milly Aparecida de Sousa Lima. 

15 Estratégia de leitura: 
compartilhamento experiências de 
mediação de história no ensino 
remoto 

Diana Maria Leite Lopes Saldanha; Aparecida 

Suiane Batista Estevam; Beatriz Andrade dos 

Santos; Maria Jocelma Duarte de Lima; Nathalia 

Maria de Sousa Feitosa. 

 
4.2 As ementas das oficinas poderão ser consultadas na página do evento. 
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