
Início: 03.08  /  Término: 16.11
Programação divulgada  mensalmente.

Inscrições: https://forms.gle/PHfkkrUoKYtAKYRQ7

As inscrições não implicam em necessidade de participação em todas as atividades. 
Mas inscrito, você recebe a programação mensal, o link das atividades ao vivo, informes 

e certificados.

Conferências (17:00 às 19:00)
• 03.08 - Educação não-presencial, pandemia e 

formação continuada de docentes – Profª 
Danusa Munford e Profª Suze Piza (UFABC)

• 04.08 – Projeto EaD e trabalho docente –
Profª Luci Praun (UFAC)

• 05.08 – Uso privado dos dados púbicos –
Prof. Sergio Amadeu (UFABC)

• 06.08 – A construção social da tecnologia –
Profª Bruna Mendes Vasconcellos (UFABC)

• 07.08 – Laços sociais e vínculo em tempos de 
pandemia e educação não-presencial – Profª
Beatriz Brambilla (PUC-SP /presidenta do CRP-
SP)
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Ações conjugadas de formação continuada de 
professoras e professores do ensino superior: 

educação não-presencial em tempos de pandemia 

F
o

to
: 

M
i

s
h

a
 

Go
r

d
i

n

Com a pandemia da Covid-19 as universidades brasileiras estão diante do 
desafio de educar de forma não-presencial em meio a uma das maiores 

tragédias que nosso país já enfrentou. De forma coletiva e na perspectiva da 
formação continuada de docentes um grupo de professores e professoras de 
diversas áreas de atuação e de diversas universidades se uniram para pensar 

em ações conjugadas que serão realizadas ao longo de todo o semestre. A ideia 
é contribuir com a reflexão sobre nossa prática docente neste período. A 

intenção não é “capacitar” ou “treinar” comunidades docentes altamente 
qualificadas, mas pensarmos juntos sobre o que é e como enfrentar esse 
desafio, traçando caminhos que não agravem ainda mais a desigualdade 

educacional e comprometam a qualidade da educação que oferecemos. Com 
uma perspectiva crítica ao modelo EaD defendemos uma educação não-

presencial mediada por tecnologias  pensada para este momento. 

Programação de 03 a 07 de agosto/2020

Tópicos especiais: para planejar cursos não-
presenciais (vídeos)
• Quem atua na educação? Subjetividades e 

saberes no contexto não-presencial  Prof. 
Silvio Carneiro (UFABC)

• Possibilidades e limites do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) Moodle. – Prof. 
Hugo Allan Matos (PUC-Campinas).

*Os vídeos dos Tópicos especiais serão 
disponibilizados para todos/as inscritos/as.

Apoio: COMFOR – UFABC

https://forms.gle/PHfkkrUoKYtAKYRQ7

