
Dias 11 e 12               de 

dezembro de 2018 

Desafios e Potencialidades da 
Docência no Século XXI 

 

Inscrições gratuitas no local 
(com certificado) 

Em Cachoeira – Bahia 

   APOIO: 

O objetivo geral é realizar um evento que possibilite a 
interação, troca de saberes e integração de três cursos 
do CAHL-UFRB, a saber, da licenciatura de Ciências So-
ciais, iniciada em 2015, com a de História, iniciada em 
2006, com a de Artes Visuais, iniciada em 2018. Nessa 
perspectiva, o mote central da proposta é realizar me-
sas temáticas (sobre o ensino, práticas, dificuldades 
pedagógicas e diretrizes nacionais das licenciaturas) que 
possam ser dialogadas de modo similar entre os cursos. 
Existem marcos nacionais de regulamentações do ensi-
no comuns, bem como existem problemas, dilemas e 
inovações pertinentes a cada área em sua singularida-
de. Portanto, pretende-se construir um espaço de inter-
câmbio tanto dos docentes quanto dos discentes, servi-
dores técnicos e professores da Rede de Ensino da Edu-
cação Básica da região do Recôncavo. Essa será uma 
atividade de fortalecimento e apropriação da experiência 
de docência desenvolvida no âmbito do Centro de Artes, 
Humanidades e Letras da UFRB e em Escolas da Rede 
Básica da região.  
O evento será uma forma de encontro, diálogos e do 
desenvolvimento do saber. Perpassa também o objetivo 
de servir como espaço de Formação, já que esta não 
ocorre apenas no espaço da sala de aula, ao contrário, 
diversas correntes do campo da educação defendem a 
formação em outros ambientes.  Assim, espera-se que 
os diferentes espaços do evento (mesa de debate, ofici-
na, roda de conversa e de experiências) funcionem co-
mo um meio de formação acadêmica e reflexão. Almeja-
se também que experiências de ensino e do ato de 
ensinar (ensino-aprendizagem) sejam partilhadas e que 
possam atender tanto a área de Licenciatura em 
Ciências Sociais quanto a área de História e Artes 
Visuais, já que esses campos possuem um elo central 
que é a formação pedagógica de professorxs. É 
esperado também que demandas das Escolas da 
Educação básica sejam colocadas dentro da 
Universidade, o que certamente abrirá espaços para 
futuras ações de pesquisa e de extensão conjuntas.  
 
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua própria produção ou a 
sua construção”. (Paulo Freire)  
 
“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensi-
no”. (Paulo Freire)  

                                                             
 

Equipe Organizadora:  
 
 

Colegiado de Licenciatura em Histó-
ria, Colegiado de Licenciatura em 
Ciências Sociais, 
Colegiado de Licenciatura em Artes 
Visuais e 
Gestão de Ensino do CAHL 
 

Lab de Ensino 
de Ciências   

Sociais UFRB 

2º Seminário das Licenciaturas 

do CAHL 

(Diálogos e interfaces)  

 

PIBID  e          

Residência 

Pedagógica—

UFRB  



11 de Dez– noite 

Mesa 01: (19:30 – 22hs): Escola Sem Partido e Au-
tonomia Docente no Brasil Contemporâneo 

Palestrante: Prof.º Fernando Penna/UFF- Niterói/RJ  

Debatedor: Prof.º Sérgio Guerra/CAHL 

Mediadora: Profª Rosana Soares - Artes CAHL 
 

12 de Dez– manhã 

Roda de Conversa 03: (9:00-12:00h): Práticas peda-

gógicas, estágio, ensino-aprendizagem e programas 

de formação docente (PIBID, Residência Pedagógi-

ca-RP)  

 Participantes:  
Prof.ª Luciana da Cruz Brito - História CAHL – UFRB; 

Prof.º Luis Flávio Godinho – Ciências Sociais CAHL – 

UFRB; Prof.ª Rosana Soares – Artes CAHL; Prof.º Luiz 

Paulo Oliveira – Ciências Sociais CAHL; Prof.ª Martha 

Rosa Queiroz – História CAHL.  E discentes dos cursos. 

Mediador: Prof.º Fabrício Lyrio – História CAHL 

 

Local do Evento: Auditório Tranquilino Bastos - 

CAHL – UFRB/Cachoeira 

PROGRAMAÇÃO 
 

Dia 11 de Dez/2018—terça—manhã 
Solenidade de Abertura: 8:30  
(Direção do CAHL e Colegiados) 

 

Atividade Cultural: Apresentação de Dança – 9hs – Gru-

po NZINGA - Colégio Estadual Yeda Barradas Carneiro de 

Conceição de Feira 
 

Roda de Conversa 01: (9:30-12hs): Educação Inclu-

siva e acessibilidade 
Participantes:  

Prof.º Anderson Nascimento (Coordenador do NUPI – Nú-

cleo de Políticas de Inclusão/UFRB e prof. de Libras do CE-

CULT/UFRB) 

Prof.ª Silvia Pereira (Serviço Social/CAHL/UFRB) –  

Prof.º Welbert Sansão (Prof. de Libras, CECULT/UFRB) 

Prof.ª Verena Gila (Prof.ª de Libras, CAHL/UFRB) 

Mediação: Profª Viviane Santos (Coordenadora do Curso 

 

11 de Dez– tarde 

Roda de Conversa 02: (14:00-15:30hs): Peculiari-

dades e Interfaces dos Cursos de Licenciatura do 

CAHL 

 

Participantes: Prof.º Henrique Sena e Prof.º Paulo de 

Jesus (Licenc. em História), Prof.º Bruno Durães e 

Prof.º Antônio Mateus Soares (Licenc. em Ciências 

Sociais). Prof.ª Roseli Amado Garcia e Profª Emi Koi-

de (Licenc. em Artes Visuais)  

Mediação: Coordenações dos Cursos. 

 

 

Local do Evento: Auditório Tranquilino Bastos – 

CAHL – UFRB/Cachoeira 

11 de Dez– tarde 

Oficina 1: (15:30 –17:30hs): Cultura afro-brasileira, 

afetividade e resistência (Bonecas Abayomi): as bone-

cas produzidas serão expostas no dia seguinte (até 20 

pessoas – inscrições no evento). Oficineiras:  Sandrielli 

Rocha e Ednea Rocha (Discente de Artes Visuais – 

UFRB) 

―Para acalentar seus filhos durante as terríveis viagens a bordo 

dos tumbeiros—navio de pequeno porte que realizava o transporte de 

escravos entre África e Brasil– as mães africanas rasgavam retalhos 

de suas saias e a partir deles criavam pequenas bonecas 

[...]” [Por Kauê Vieira, geledes.org.br, 2015]  

12 de Dez– tarde 

Atividade Cultural: (14:00 – 14:15hs): Apresenta-

ção teatral de Estudantes de Capoeiruçu – intitulada 

“Sabrina” (sobre a cultura do estupro) 

do Colégio Estadual Antônio Joaquim Correia 

 

Mesa 02: (14:15-16:00hs): O ensino de História, de 

Sociologia e de Artes na Educação Básica no Re-

côncavo  

 
Prof.º Elísio Jose da Silva Filho - Prof. do  IF BAIANO, 

Campus Governador Mangabeira.  

Prof.ª Helenilda Almeida (prof.ª de Sociologia – Centro 

Territorial de Educação Profissional – Alberto Torres - 

Cruz das Almas) 

Prof.º Edilon de Freitas dos Santos  (Prof. de História do 

Colégio Estadual Yeda Narradas Carneiro) 

Mediadora: Prof.ª Solyane Silveira Lima - História CAHL 

– UFRB  

 

Oficina 2: (16:00 –18:00hs): (até 20 pessoas – ins-

crições no dia do evento) 

Tema: Quebrando cabeças nas Áfricas: técnicas de 

produção de materiais didáticos através de ilustra-

ção 3D e quebra-cabeças. 

 
Oficineira: Mestranda Lucilene Muniz (Mestrado em His-

tória da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas – 

UFRB) 

Atividades a realizar: Estudo e análise do livro “Uma 

conversa sobre Áfricas” (2013) do autor Prof.º Juvenal de 

Carvalho/CAHL/UFRB. 

Finalização: Confecção de um livro ilustrado dentro da 

temática. 

 

Local do Evento: Auditório Tranquilino Bastos - 

CAHL/UFRB/Cachoeira 


