O tema e suas confluências
A formação de intelectuais capazes de contribuir com o desenvolvimento do país não é tarefa fácil. Depende, sobremaneira, do compromisso, da ética, da criatividade e da socialização
de saberes tácitos de docentes com disposição
para fazer do seu ofício um exercício diário de
reflexão-ação-investigação. Nesse sentido, a
sensibilidade para a mudança de postura pedagógica, o reconhecimento da função social docente e o olhar atento para adesão de novos horizontes teórico-metodológicos em face da melhoria da qualidade do ensino são aspectos diferenciais para lidar com as exigências e incertezas contemporâneas, as quais têm se refletido
na educação superior e, consequentemente, nos
docentes que atuam nesse nível de formação,
suscitando deles modos de ensinar e aprender,
planejar e avaliar e educar cidadãos socialmente
responsáveis. O desafio está lançado!

Objetivos do evento
 Discutir a formação continuada dos servidores docentes da UFRB;
 Conhecer experiências de formação para
docência universitária por universidades
parceiras;
 Repensar a práxis docente no ensino superior.

PROGRAMAÇÃO – Data: 13/04/2012
Manha

11:30h – Debate

08:30h – Recepção

12:00h – Almoço

9:00h – Composição da mesa de abertura
- Pró-reitora de Graduação (PROGRAD)
Profa. Dra. Susana Couto Pimentel

Tarde
14:00h - Mesa redonda

- Coordenadora de Ensino e Gestão Acadêmica (CEIAC)
Profa. Dra. Adriana Lourenço Lopes
- Gestor do Núcleo de Formação para Docência do Ensino Superior (NUFORDES)
Prof. Me. Neilton da Silva

Temática geral – Universidade e Formação
de professores: experiências vivenciadas
Expositoras:
14:00h – Profa. Dra. Marinalva Lopes Ribeiro
(UEFS/Bahia-Brasil)
14:30h – Profa. Dra. Sandra Regina Soares
(UNEB/Bahia-Brasil)

9:30h. às 10:00h – Apresentação dos alcances do plano
de trabalho do NUFORDES

15:00h – Profa. Dra. Flavia Vieira (Universidade
do Minho /Braga-Portugal)

10:00h – Café

15:30h – Debate

10:30h – Conferência: Docência no Ensino Superior:
caminhos para a reflexão-ação-investigação
Expositor convidado: Prof. Dr. Maurício Cesar Vitória Fagundes (UFPR-Litoral/Brasil)

16:30h – Café

Procedimento de inscrição e entrega de certificados
As inscrições serão realizadas pela internet, através do
preenchimento do formulário disponibilizado no seguinte
endereço eletrônico: http://www.ufrb.edu.br/nufordes,
através do link “FORMULÁRIOS”, no assunto
“INSCRIÇÕES”, que deverá ser selecionado. No corpo
da mensagem o interessado deverá escrever seu nome
completo o evento de que deseja participar.
OBS: Os participantes que se inscreverem através do
site receberão o certificado ao término do evento.

16:30h—Encerramento com apresentação artístico
cultural
Público-alvo
Docentes da UFRB e servidores técnicos interessados na
temática
Organização do evento
Núcleo de Formação para Docência do Ensino Superior
(NUFORDES)
Equipe organizadora
Prof. Neilton da Silva (NUFORDES/PROGRAD/UFRB)
Profa. Leila Damiana A. dos S. Souza (NUFORDES/
PROGRAD/UNIVASF)
Apoio

Local de realização
Auditório da PRPPG, sede da UFRB. Cruz das AlmasBa.

Pró-reitoria de Graduação
Coordenadoria de Ensino e Integração Acadêmica
Direções dos Centros de Ensino da UFRB

