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Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário

PLANO DE TRABALHO PARA EVENTOS ACADÊMICOS
1. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO
TÍTULO DO EVENTO:

2ª LiTE - Jornada de Linguagens, Tecnologia e Ensino

Área de conhecimentoª

Faixa de financiamento

Linguistica e Artes

A (até R$1500,00)

C (até R$5000,00)

B (até R$3000,00)

2. PROPONENTE DO EVENTO
DEPARTAMENTO

CAMPUS

Departamento Formação Geral
COORDENADOR PROPONENTE

Timóteo
SIAPE

2153634

TEL

(31) 986914645

Cláudia Mara de Souza

E-mail

claudiasouza@cefetmg.br

CURRÍCULO NA PLATAFORMA LATTES

http://lattes.cnpq.br/1990298969940975

3. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
3.1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
(Histórico - caso a proposta já tenha sido realizada anteriormente-objetivos e justificativa)
O presente projeto de extensão resulta das reflexões realizadas no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Engenharia Didática (GEPED). Esse grupo de pesquisa fundamenta-se nos pressupostos epistemológicos e
praxeológicos da engenharia didática e dedica-se ao estudo dos fenômenos do ensino e da aprendizagem de
conteúdos escolares numa perspectiva inter e transdisciplinar, com vistas à: concepção das tarefas e das ações dos
alunos voltadas para a aprendizagem; coordenação das intervenções dos professores e avaliação das práticas de
ensino e aprendizagem; elaboração de produtos, de objetos, de ferramentas profissionais e de atividades escolares
destinadas ao ensino e à aprendizagem; bem como à formação de professores.
Imbuídos dessa proposta e ainda tendo como referência as atividades desenvolvidas em sala de aula, a
participação em congressos e a publicação de artigos científicos em revistas especializadas, os professores
integrantes do GEPED tomaram a iniciativa de instituir e implementar o projeto de extensão, a que se deu o nome
de 1ª LiTE - Jornada de Linguagens, Tecnologia e Ensino, evento realizado no dia 18/11/2017, que contou com a
parceria do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (Posling) do CEFET-MG, além de apoio de
empresas da região, como Fundação Aperam e Hotel Dom Henrique. A Jornada congregou um número aproximado
de 150 participantes. Dado o sucesso do evento, o GEPED vem empreendendo esforços no sentido de tornar a sua
realização bianual. Assim sendo, para este ano, já está agendada a realização da 2ª LiTE – Jornada de Linguagens,
Tecnologia e Ensino.
Dado o caráter interdisciplinar do GEPED e, principalmente, a demanda de formação continuada de professores de
todas as áreas da região do Vale do Aço, em Minas Gerais, os integrantes desse grupo de pesquisa decidiram
expandir suas ações de capacitação profissional a todos os educadores da educação básica, pesquisadores,
gestores educacionais, pedagogos, psicólogos, alunos de graduação e de pós-graduação interessados pela área de
educação.
Nesse sentido, a 2ª LiTE - Jornada de Linguagens, Tecnologia e Ensino vem sendo organizada com o objetivo de
criar espaços para reflexão e debate sobre cenários e tendências da educação no Século XXI, bem como sobre
direcionamentos que possam contribuir para a construção de propostas pedagógicas que tenham como foco o
desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para uma formação holística e cidadã. As palestras,
conferências, relatos de pesquisas e de experiências a serem apresentados neste evento poderão contribuir
sobremaneira tanto para a formação profissional dos participantes, quanto para a elevação dos índices de qualidade
do trabalho escolar e ainda para a elevação da autoestima e apreço por uma Educação de qualidade e
transformadora.
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A realização deste evento está agendada para os dias 5 e 6/07/19, com a previsão de carga horária de 12 (doze)
horas. Está prevista a realização de uma palestra inaugural, quatro mesas redondas, sessões de comunicação,
relatos de experiência e apresentações artístico-culturais. Para a palestra inaugural e as mesas redondas, estão
sendo convidados pesquisadores e professores de instituições públicas e privadas, como UFMG, CEFET-RJ,
Círculo Psicanalítico de Minas Gerais e também do Cefet-MG.
O público-alvo constitui-se de docentes da educação básica da região do Vale do Aço e adjacências. Considerouse, para tal, a grande demanda de profissionais atuantes na área, que não têm acesso, na região, a um programa
sólido de formação continuada, tampouco a oportunidade de ingresso em uma instituição pública superior na região,
que oferte cursos de pós-graduação lato e stricto senso. Também abrange os alunos de graduação em Letras e os
orientandos do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem - POSLING, do Cefet-MG.
A implementação e acompanhamento do projeto conta com a parceria do Departamento de Pós-Graduação e
Pesquisa - DPPG e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem - Posling, ambos do Cefet-MG,
dada a complexidade do evento e a expertise dos profissionais desses departamentos. Contou-se também com o
apoio da Fundação Aperam Acesita, uma instituição privada, sem fins lucrativos, cuja missão é promover o
desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades onde a Aperam South America mantém suas principais
atividades. Presente nas regiões do Vale do Aço, especialmente em Timóteo, e no Vale do Jequitinhonha, atua com
trabalhos junto a órgãos públicos, instituições nacionais e internacionais, na promoção de ações distribuídas em
quatro áreas – Educação, Cultura, Meio Ambiente e Promoção Social, que trabalham juntas, em propostas
multidisciplinares e complementares. O patrocínio e apoio da Fundação Aperam é de suma importância, dado o
investimento na aquisição de hospedagem, passagens aéreas, divulgação e cessão de espaço para realização do
evento. A Jornada também contará com o apoio do Hotel Dom Henrique, um hotel de 3,5 estrelas, referência na
cidade de Timóteo, que contribui com oferta gratuita de hospedagens para palestrantes e preços subsidiados de
hospedagem e alimentação para os participantes que queiram se hospedar nele. Oferece, além disso, espaço físico
para realização do evento.
Estamos também estreitando relações com instituições públicas e privadas, que possam contribuir para o êxito do
evento. Na 1ª LiTE, contamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, Livraria Leitura, Copasa,
Cultura Inglesa, Ceval, Silva Ramos Distribuidora. As cortesias recebidas foram fundamentais como: doação de
banner, materiais de divulgação, brindes e materiais promocionais, camisetas, distribuição de água potável e coffee
break. Já estamos estreitando relações com essas mesmas instituições, além de outras, as quais já vêm sinalizando
com a possibilidade de alguma doação. O evento ainda conta com o apoio do DPPG, do DEDC e do Cefet-MG para:
transporte de participantes de BH a Timóteo, produção de logomarcas da 1ª LiTE e do GEPED, elaboração, criação
artística de banner, elaboração e impressão de fôlderes.
A organização do evento conta com uma comissão organizadora constituída de professores e técnicos
administrativos e comissão científica. Tais comissões são responsáveis pela divisão de tarefas e responsabilidades,
instituição de portarias, divulgação do evento, convite a professores palestrantes, estabelecimento de contatos com
representantes das empresas parceiras e representantes das secretarias de educação locais, entre outras
atividades que possam culminar com o êxito desta Jornada. A avaliação do evento será realizada processualmente,
por meio de check-lists, relatórios e fichas de avaliação a serem preenchidas pelo público-alvo, com vistas ao
aprimoramento das atividades e à melhoria de desempenho no que respeita à realização de novas jornadas
pedagógicas.
A 2ª LiTE será um evento de grande importância para a instituição, em especial para o campus Timóteo, dada a sua
localização em uma região estratégica em Minas Gerais, região do Vale do Aço, que congrega um número
expressivo de escolas e professores da educação básica. A implementação do projeto representa uma oportunidade
ímpar de a instituição promover programas e ações de interesse coletivo, em conformidade com sua missão
estratégica, que prevê a integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para o DPPG e o Posling do
Cefet-MG, a realização de eventos intercampi e fora da sede é crucial para o atendimento das exigências de órgãos
de pesquisa e fomento como a Capes, Fapemig e CNPQ.
Apresentamos, a seguir, um panorama da Jornada, tal como vendo sendo idealizada:
Apresentação geral:
A sedimentação do processo de globalização da economia e da informação nos impulsiona a viver em uma
sociedade complexa e multifacetada, repleta de transformações socioculturais e de inovações tecnológicas e
científicas, que requerem uma nova concepção do homem, da sociedade e da relação homem-mundo. Esse
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paradigma exige novas dinâmicas e condutas da educação, voltadas para a formação de sujeitos engajados em
uma perspectiva transformadora, a partir da promoção de modelos de desenvolvimento mais interconectados,
inclusivos, éticos e holísticos.
Essa nova realidade nos coloca diante de um grande desafio: refletir sobre propostas de educação que
compreendam as transformações observáveis em todos os âmbitos da sociedade e ainda sobre o papel do
educador diante do paradigma da complexidade emergente na atual conjuntura. Eis aí uma questão crucial, que
envolve não apenas a formação de estudantes para o ingresso no mundo do trabalho, como também o
desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais, que lhes permitam exercitar sua potencialidade criativa e
participar da construção de uma sociedade alicerçada em valores éticos, com padrões de sustentabilidade e justiça
social.
Esses novos olhares para a educação sinalizam uma mudança radical de paradigma e nos convidam a abandonar
uma prática educativa tradicional, caracterizada pela linearidade, objetividade, simplicidade e estabilidade, para
construir um novo modelo em que se valorize a complexidade, a totalidade, a instabilidade, a transdisciplinaridade e
a intersubjetividade.
Objetivo:
A partir da temática geral “Práticas pedagógicas: cenários e tendências da educação contemporânea”, o objetivo da
2ª LiTE é criar espaços para reflexão e debate sobre cenários e tendências da educação contemporânea, bem
como sobre direcionamentos que possam contribuir para a construção de uma pedagogia da unidade, voltada para
uma educação holística e transformadora.
A proposta é organizar um evento multi e transdisciplinar, que reúna educadores e estudiosos de diferentes áreas
de formação, interessados na difusão, incorporação, efetivação de práticas e condições favoráveis à construção de
uma educação que atenda aos interesses daqueles que constituem a sociedade deste novo milênio.
Eixos temáticos:
A partir da temática “Práticas pedagógicas: cenários e tendências da educação contemporânea”, a 2ª LiTE amplia
suas reflexões para além das relações entre linguagens, tecnologias e ensino, que marcaram a 1ª LiTE. Com isso,
pretende-se ampliar também o escopo para as Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além, é
claro, das pesquisas em Educação. As comunicações serão distribuídas nos seguintes eixos temáticos:
1. O uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem
O objetivo de refletir sobre práticas de letramentos digitais na educação organiza os trabalhos desta linha.
Salientamos a importância de se compreender os letramentos numa abordagem global, que abrange diferentes
campos do conhecimento como matemática, física, química, biologia, história, geografia, educação artística,
educação física etc. Os letramentos digitais envolvem não apenas conhecimentos e habilidades técnicas voltadas
para o uso da tecnologia, mas refinadas habilidades de leitura, escrita, pesquisa e comunicação que requerem altas
capacidades para acessar, analisar, interpretar, processar e armazenar criticamente textos escritos, imagens, sons
e material multimídia. Assim, todos os professores e demais interessados de todas as áreas que desenvolvem
projetos e propostas de ensino e aprendizagem com a utilização das tecnologias digitais estão convidados a
compartilhar conosco os resultados de sua experiência.
2. Propostas pedagógicas inter, multi e transdisciplinares na educação
O eixo temático busca discutir os conceitos fundamentais da multi, trans, e interdisciplinaridade por meio da
delimitação de suas similaridades e diferenças em práticas pedagógicas que tenham tais fundamentações teóricas e
as use como ferramentas metodológicas para o fazer didático. Dentro dessa perspectiva, serão bem-vindos textos
que contribuam para aprofundar as reflexões sobre abordagens não convencionais e que ousem subverter a ordem
cartesiana do conhecimento e do ensino. Especialmente, trabalhos que demonstram tentativas/práticas de ensino e
aprendizagem multi, trans e/ou interdisciplinares.
3. Propostas de avaliação escolar como processo de construção do conhecimento
Esta linha recebe trabalhos que versam sobre: pesquisas que estão relacionadas ao ensino e aprendizagem de
conceitos das disciplinas da educação em diferentes níveis e modalidades de ensino; ensino por investigação e
3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário
experimentação; aprendizagem colaborativa; aspectos metodológicos de avaliação da Educação; abordagens e
práticas de avaliação de programas da Educação; indicadores de desempenho da Educação e avaliação da
aprendizagem; avaliação de sistema relacionado à Educação; estudos comparativos nacionais e internacionais
relacionados à avaliação da Educação.
4. O lúdico no processo de ensino e aprendizagem
O eixo inclui práticas educacionais, assim como trabalhos de pesquisa, que reflitam sobre o papel das emoções nos
processos de mediação, motivação e aprendizagem. Quanto à fundamentação teórica, os principais conceitos
derivam das noções de Zona Proximal de Desenvolvimento e mediação, ambas apresentadas por Vygotsky.

3.2. CARÁTER DO EVENTO
Científico

Cultural

Tecnológico

Artístico

Outro (especificar abaixo)

3.3. INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO
Público alvo

Professores da educação básica da região do Vale do Aço
e adjacências, bem como alunos de graduação e pósgraduação do Cefet-MG

Data de realização

05/07/2019 e 06/07/2019

Nº de participantes
(estimativa)

300

Cidade(s): Timóteo
Local de realização

Estabelecimento(s):
CEFET-MG campus Timóteo
Hotel Dom Henrique
Fundação Aperam

3.4. FORMAS DE DIVULGAÇÃO À COMUNIDADE
As atividades serão registradas e divulgadas no site do Cefet-MG - http://www.lite.cefetmg.br/ -, página de
facebook, de instagram e por meio de malas diretas, fôlderes e impressos distribuídos nas escolas e junto às
Superintendência Estadual de Ensino, Secretarias de Educação dos municípios; além de jornais, rádios e emissoras
de televisão locais. Vale ressaltar que no último caso, será uma proposta de mídia espontânea que conta com a
cobertura voluntária e sem ônus para divulgar o evento.

4. RECURSOS ENVOLVIDOS NO EVENTO
4.1 RECURSOS HUMANOS
SIAPE(servidor)

Nome

Matrícula(aluno)
CPF (externo)

Vínculo com o
CEFET-MG
Prof. Efetivo,
Prof. Subst/Temp.
Tec Adm,
Aluno, Externo

Função no Evento

Cláudia Mara de Souza

2153634

Prof. Efetivo

Coordenadora

Luiz Antônio Ribeiro

1901096

Prof. Efetivo

Coordenador

Aurélio Takao Vieira Kubo

14444171

Prof. Efetivo

Ministrante

Romerito Valeriano da Silva

1684740

Prof. Efetivo

Ministrante
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Silvânia Aparecida de Freitas Souza

1214839

Prof. Efetivo

Ministrante

João Paulo de Castro Costa

1019795

Prof. Efetivo

Ministrante

Carlos Augusto Magalhães Junior

1234073

Prof. Efetivo

Ministrante

Érica Drumond Fontes Silva

2301072

Prof. externo

Ministrante

Felipe Almeida Vieira

1809302

Prof. Efetivo

Ministrante

Juliane Ferraz Oliveira

3077770

Prof. Efetivo

Ministrante

Júlia Ribeiro Junqueira

1257492

Prof. Efetivo

Ministrante

Adriana dos Santos Sales

3526377

Prof. Efetivo

Ministrante

Laura Barros Silva

201717020135

Aluna

Laura Brandão Pereira

201717020143

Aluna

Laura Vila Nova Gutiérrez

201817030345

Aluna

Richard Gonçalves Sampaio Marchioro

201817030370

Aluno

Amanda Kessila de Matos Santos

201817160176

Aluna

Iane Santos Castro

201817160214

Aluna

Marco Túlio Marcelino Dutra

201817160109

Aluno

Lara Melanie Bastos de Morais

201717160212

Aluno

4.2. USO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CEFET-MG
Para a realização do evento, está prevista a utilização dos espaços físicos do campus Timóteo, como o auditório, salas de aula,
laboratórios de informática e halls do prédio; o uso de equipamentos de projeção e som do campus; o uso de veículos
automotivos do CEFET-MG para a condução de palestrantes, professores e alunos do CEFET-MG provenientes de Belo
Horizonte.

4.3. PREVISÃO DE GASTOS A CARGO DO CEFET-MG
ITEM
1

DESCRIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS
Não se aplica

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

VALOR TOTAL DO EVENTO

Não se aplica

2
3
4
5
6
7
8
(Atenção: o valor total deve estar de acordo com a sua opção de faixa de financiamento e contemplar somente itens
financiáveis)

5. PROGRAMAÇÃO
PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Início

Dia

Mês

05

07
Ações

Fim

Dia

Mês

Ano

06

07

2019
Horário

Dia 05/07/19
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Café e Credenciamento

18h00 - 19h00

Apresentação artística

19h00 - 19h30

Cerimônia de abertura: autoridades; direção da escola; GEPED

19h30 - 20h00

Conferência “Práticas pedagógicas: cenários
contemporânea” Elika Takimoto (CEFET-RJ)

e

tendências

para

a

educação

Encerramento

20h30 - 21h45
21h45 - 22h00

Dia 06/07/19
Café e Credenciamento

08h00 - 08h30

Mesa 1: “Práticas de letramentos digitais na educação”
Mesa 2: “Práticas educacionais inter, multi e transdisciplinares”

08h30 - 10h00

Café

10h00 - 10h30

Sessões de comunicação: apresentação de trabalhos de pesquisa e relato experiências

10h30 - 12h30

Intervalo para almoço

12h30 - 14h00

Mesa 3: “Práticas educacionais e avaliação”
Mesa 4: “BNCC — desafios e perspectivas”

14h00 - 15h30

Café

15h30 - 16h00

Apresentação artística

16h00 - 16h30

Conferência final: Silvânia Aparecida de Freitas Souza (CEFET-MG)

16h30 - 17h30

6. CRONOGRAMA (Explicitar as ações de organização do evento, como período de inscrições e etc)
Ações

Período

Discussões iniciais sobre a organização da 2ª Lite, temática, público-alvo, importância

Agosto 2018

Instituição da comissão organizadora do evento e comissão científica

Setembro/2018

Organização do Plano de Ação

Outubro/2018

Estabelecimento de parceria com a Fundação Aperam

Dezembro a fevereiro/2019

Estabelecimento de contatos com o Secom e com a DCT – Campus I

Fevereiro/2019

Convite a professores para composição das mesas redondas e para ministração de
Dezembro/2018
oficinas
Criação da marca do evento

Dezembro/ 2018

Organização do site do evento, criação de páginas no Facebook, elaboração de material
Dezembro a fevereiro/ 2019
de divulgação
Formalização de contatos com livrarias, editoras e outros patrocinadores

fevereiro a maio/2019

Organização do formulário de inscrições

Janeiro/2019

Divulgação do evento

Fevereiro a julho/2019

Estabelecimento de contatos com as Delegacias de ensino dos municípios do Vale do
Fevereiro, março/2019
Aço e adjacências e Secretaria de Estado da Educação de MG
Inscrições para submissão de trabalhos e relatos de experiência

Fevereiro a abril/2019
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Emissão da carta de aceite dos trabalhos aprovados

Abril/2019

Inscrições para participação no evento e nas oficinas

Fevereiro a abril/2019

Organização do caderno de resumos

Maio/2019

Realização da 2ª LiTE

5 e 6 de julho/2019

Emissão de certificados

Setembro/2019

Organização da prestação de contas do evento

Novembro e dezembro/2019

Organização dos anais do evento

Novembro
Dezembro/2019

Publicação dos anais do evento

Dezembro/2019

e

7. Colaboração Externa
Com participação externa

Sem participação externa

7.1. IDENTIFICAÇÃO DO PARTÍCIPE EXTERNO
RAZÃO SOCIAL

CNPJ

ENDEREÇO

CEP
:

BAIRRO

TEL

SITE

REPRESENTANTE LEGAL

CI

MUNICÍPIO-UF

CPF

CARGO

TEL

e-mail

7.2. OBRIGAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
Contamos com patrocínio e apoio das seguintes instituições
Fundação Aperam será responsável por
1 – Logística de deslocamento do palestrante da conferência de abertura em forma de patrocínio (passagem aérea e
translado)
2- Cessão do espaço do auditório da Fundação.
Cortesia - Hotel Dom Henrique
1 – Diárias para participantes a título de cortesia
2 – Cessão de sala/auditório a título de cortesia
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____________________________________

Data

____ /____ / ______

Coordenador da Atividade
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 28/05/2019
PLANO DE TRABALHO Nº 168/2019 - DFGTIM (11.01.34.11)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 28/05/2019 15:43 )
CLAUDIA MARA DE SOUZA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
2153634

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.cefetmg.br/documentos/ informando seu número:
168, ano: 2019, tipo: PLANO DE TRABALHO, data de emissão: 28/05/2019 e o código de verificação:
0e648e32d8

