
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP), 

vinculado à Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico 

(COIDEA) da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação 

Acadêmica (EIDEIA), a pró-reitoria de Graduação(PROGRAD) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) apresenta PROGRAMAÇÃO DA 

SEMANA PEDAGÓGICA DA UFC, A III SEMPED, COM O TEMA: AS MÚLTIPLAS 

SALAS DE AULA NA ATUALIDADE, a ideia é aprimorar e ampliar práticas 

pedagógicas com foco na inovação acadêmica, que contribuam para o 

fortalecimento dos processos de ensino e aprendizagem e a relação 

professor  e aluno.  

Convidamos a todos para participarem da nossa programação, 

marcando na sua agenda as atividades, escolhendo temáticas e 

modalidades de sua preferência.  

Para saber mais acesse nosso site do Programa de Apoio e 

Acompanhamento Pedagógico (PAAP) da UFC.  

 

 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) promove, de 14 a 18 de 

março, a terceira edição da Semana Pedagógica (SEMPED) com o tema: 

As múltiplas salas de aula na atualidade.  A realização desta Semana 

Pedagógica, se constitui em uma oportunidade para o 

PAAP/COIDEA/EIDEIA e a PROGRAD reafirmarem seu compromisso com a 

  APRESENTAÇÃO 

       A SEMPED 

http://www.paap/ufc.br
http://www.paap/ufc.br


formação de professores, refletindo sobre o significado dessa formação 

no contexto atual visando a apresentação de experiências exitosas, bem 

como a construção de práticas inovadoras nos formatos emergentes de 

uma sala de aula vivida e pensada à luz da realidade pandêmica que 

ainda estará presente no semestre de 2022.1. 

 As práticas de ensino resultantes do período pandêmico podem 

ter acelerado o desenvolvimento de múltiplas iniciativas para a 

reorganização do espaço pedagógico das múltiplas salas de aula na 

atualidade, favorecendo diferentes dinâmicas de ação entre alunos e 

entre estes e o professor. 

Esta reconfiguração precisa ser discutida e refletida, pois apontam 

a possibilidade da adoção de novas concepções de aprendizagens e de 

metodologias que oportunizem o protagonismo docente e discente nas 

múltiplas salas de aula. Assim, esta semana pedagógica compromete-

se a promover reflexões críticas sobre: os significados da sala de aula 

de hoje, suas características, concepções e seus diferentes modelos. 

Para Santos e Almeida Neto  (2021, p. 104) 

 
Na sala de aula é uma construção que se dá no convívio 
entre professor e aluno, e que pode demorar meses para se 
consolidar. A demonstração de responsabilidade, 
compromisso e cuidado com o outro, possibilita que os 
estudantes sejam instigados a se expor, a falar sobre suas 
dificuldades de aprendizagem, e lançar olhares críticos 
para os processos de ensino e aprendizagem, e isso se dá a 
partir da criação de num ambiente de confiança mútua, 
em que se forma estudantes solidários e críticos. 

https://doi.org/10.37084/REMATEC.1980-3141.2021.n39.p101-118.id490


 
Na III SEMPED, serão discutidos temas sobre o planejamento 

didático e técnico pedagógico, metodologias ativas e organização do 

ensino, gestão e outros. Os participantes terão direito a certificado de 20 

horas, emitido pelo Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico 

(PAAP). 

Para participar das atividades da III SEMPED, os professores, 

estudantes e técnicos administrativos devem acessar o Canal do PAAP 

no You Tube e preencher o formulário de frequência que estará 

disponível no chat ao vivo do Canal. 

Também durante a III SEMPED teremos uma edição especial da 

ação do PAAP - Professor Inspirador, nosso ProfInsp. 

  

 

 

O Profinsp (Professores Inspiradores) é uma ação que visa 

homenagear o professor, que fez ou faz a diferença na vida escolar ou 

acadêmica de professores, técnicos ou estudantes da UFC. Trata-se de 

um momento de reconhecimento e gratidão para o docente 

homenageado, e também para o homenageador, que deve ser professor 

ou técnico da UFC. 

O PAAP realiza duas edições do ProfInsp por ano, uma que ocorre 

sempre no dia do Professor, em outubro e a outra durante os Encontros 

Universitários da UFC(EU). 

PROFINSP (Edição Especial – IIISEMPED) 

https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg
https://www.youtube.com/channel/UCEf4ht0_saKv4dPNSliBFHg


No ano de 2022, teremos excepcionalmente, uma edição especial 

que ocorrerá no encerramento da III SEMPED, no mês de março.  

A seguir toda programação.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DA III SEMPED 

TEMA: AS MÚLTIPLAS SALAS DE AULA NA ATUALIDADE 

TÍTULO PERÍODO/CARGA HORÁRIA 

TOTAL/20h 

ABERTURA: ATIVIDADE CULTURAL 

Mesa de abertura: 

Profa. Dra. Ana Paula de Medeiros Ribeiro (Pró-reitora de 
Graduação) 

Profa. Dra. Maria José Costa dos Santos (Coordenação 
do PAAP/COIDEA) 

 

 

14/03/2022 

14h 

 

 

 

 

 

       MARÇO 



 Palestra de abertura 1:  

As múltiplas salas de aula na atualidade 

Palestrante: Prof. Dr. João Bottentuit Junior (UFMA) 

Mediação: Profa. Dra. Maria José Costa dos Santos 
(UFC) 

 

Palestra de abertura 2: 

BIOSSEGURANÇA  

Palestrante: Profa. Dra. Magda Moura de Almeida (UFC)  

Mediação: Prof. Dr. Gilberto Cerqueira (UFC) 

 Oficina 1: O SIGAA para discentes (G-Tercoa) 

14h15min 

 

 

 

 

 

 

 

16h  

 

17h30min 

Palestra 3: 

A sala de aula e o ensino híbrido: pensando nos pós 
pandemia 

Palestrante: Prof. Dr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos 
(UFC) 

Mediadora:  Profa. Dra. Francisca Aparecida Prado Pinto  
(SEDUC- CE) 

  

 

Palestra 4:  

EaD na UFC: propostas novas 

15/03/2022 

 

14h 

 

 

 

 

 

 

16h  

 

 



Palestrante: Prof. Dr. Hermínio Borges Neto (UFC) 

Mediadora: Profa. Joana D’Arc de Oliveira (UFC) 

  
 

Oficina 2: Descomplicando o Lattes(G-Tercoa) 

17h30min 

 

Palestra 5: 

Emocionalidade na aprendizagem do ensino superior 

Palestrante: Edjofre Coelho de Oliveira (UNIFSA) 

Centro Universitário Santo Agostinho 

Mediação:  Prof. Dr. Gilberto Cerqueira (UFC) 

 

Palestra 6: 

Contribuições da STI no processo de Transformação 
Digital da UFC nos Eixos: Pesquisa, Ensino e Extensão 

Palestrante:  Prof. Dr. Edgar Marçal(UFC) 

Mediação: Prof. Dr. Emmanuel Prata(UFC) 

 

 Oficina 3: Excel para discentes (G-Tercoa) 

16/03/2022 

 

14h 

 

 

 

 

 

 

16h  

 

 

 

 

17h30min 



 

Palestra 7: 

As plataformas de webconferência: de volta à RNP 

Palestrante: Prof. Dr. Emmanuel Prata (UFC) 

Mediação: Profa. Joana D’Arc de Oliveira (UFC) 

  

Palestra 8: 

A sala de aula virtual e as alternativas free ao google 
drive 

Palestrante: Prof. Dr.  Albano Oliveira Nunes (SEDUC) 

Mediação: José Vieira da Costa Neto (UFC) 

  
 

Oficina 4: Uso do word nos trabalhos acadêmicos (G-

Tercoa) 

 

 

17/03/2022 

 

14h 

 

 

 

 

 

 

16h  

 

 

 

17h30min 

Palestra 9: 

Qualidade de vida no trabalho 

Palestrante: Amanda Nobre Aguiar (COQVT/ PROGEP) 

Mediação: Profa. Joana D’Arc de Oliveira (UFC) 

 

18/03/2022 

 

14h 

 

 

 



 

Palestra 10: 

Boas-vindas ao semestre 2022.1: 

 Técnicas de relaxamento 

 Palestrante: Prof. Ricardo Hugo Gonzalez    

Profinsp (Edição Especial - III SEMPED) 

Encerramento:  PAAP e PROGRAD 
 

PAAP Artes 

 Concertos 

Convidada: Profa. Dra. Liu Man Ying (ICA - UFC) 

 

 

 

 

 

16h  

 

 

 

 

 

 

 

17h45min 

 

Maiores informações a respeito da III SEMPED, sobre aspectos 

técnicos-pedagógicos, bem como, carga horária e certificação, além de 

detalhamentos de horários, objetivos e descrições das ações, o PAAP 

disponibilizará a programação completa no site.  

 
A equipe PAAP com o papel de inovar e buscar meios de engajar 

os alunos nas aulas, está desenvolvendo sua conta em aplicativos de 

vídeos rápidos, objetivando entregar conteúdo de qualidade, de forma 

dinâmica e atrativa, relacionando as dimensões que envolvem a 

https://paap.ufc.br/


motivação humana para aprender com humor, inteligência e 

criatividade, visando a emocionalidade na aprendizagem. Aguardem as 

novidades de como participar!!! 

 Para entender melhor essa ação, entre no nosso site e acompanhe 

todo o conteúdo em nossas redes sociais.  

 

 

 

Com atenção. 

Equipe PAAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://linktr.ee/paapufc


 

 

 

Reitor  

José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque 

  

Vice- reitor 

José Glauco Lobo Filho 

 

Pró-reitora de graduação 

Profª. Drª. Ana Paula de Medeiros 

  

Pró-reitora Adjunta de graduação 

Profª Drª. Simone da Silveira Sá Borges 

 

 

Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica (EIDEIA) 

Prof. João César Moura Mota 

 

Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico 

(COIDEA)/Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAAP) 

Prof.ª Drª. Maria José Costa dos Santos (Profa. Mazzé Santos) 

 

       FICHA TÉCNICA 



 

Equipe Técnico Pedagógica 

Adriana Madja dos Santos Feitosa  

Prof. Dr. Emmanuel Prata de Souza 

Prof.ª Me. Joanna D’Arc de Oliveira 

Prof. Dr. Gilberto Santos Cerqueira 

José Vieira da Costa Neto  

Márlon Cavalcanti Lima  

Nataly Alves Holanda 

 

Estagiária 

Iandra Nascimento 

 

Projeto Gráfico 

Márlon Cavalcanti Lima  


