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OFICINAS SELECIONADAS 

Oficina de preparação de atividades específicas para ensino-aprendizagem de 

línguas estrangeiras/adicionais com Quizlet, Quizizz e formulários de Google 

Portfólio e projetos de extensão 

Processos Criativos em Mediação Cultural 

Research design canvas 

A comunicação de forma estratégica 

Análise dos objetivos educacionais da Taxonomia de Bloom 

Avaliação do ensino-aprendizagem em odontologia por meio de portfólio 

Brincadeiras para perceber e fazer música 

Como criar documentos digitais acessíveis 

Como utilizar os testes para potencializar o aprendizado dos alunos? 

Despertando competências profissionais e conhecimentos da gestão de produção 

através de um jogo de simulação. 

Educação em saúde na escola e a pedagogia de projetos 

Estratégias reais para garantir o sucesso do aluno em sala de aula 

Gênero e Diversidade Sexual: diálogos necessários na formação inicial docente 

Geoliteratura e epistemologia do ensino 

Habilidades Comunicativas do professor universitário 

Imagem, som, palavra: terminologia e significado na Biblioteconomia. 

Inclusão na escola 

Oficina de Oratória: Sobre a arte de falar em público 

Oficina de textos acadêmicos: projeto de pesquisa 

Opentest - Uma Plataforma de Atividades Educacionais 

Pensamento estratégico e Direito 

Plataforma Wiki Como Ferramenta Didática no Ensino Médio e Superior 
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Popularização do acesso à informação científica em saúde 

Produção de material didático de Língua Portuguesa: leitura em ambientes digitais 

Sprint Educativo: Como conquistar os alunos e passar o máximo de informação no 

menor tempo. 

Stop Motion: uma ferramenta mediadora e produtora de conteúdos 

Uso de Mapas Conceituais como Modelo de Ensino 

Aprendendo em Rede com 5C´s 

Como transformar sua aula usual em uma aula virada (flipped class) 

Formação em Relações de Gênero e Diversidade Sexual 

Oficina de Habilidades e Interesses Profissionais 

 

OFICINAS SELECIONADAS COM RESSALVAS 

Apropriação dos resultados da prova Brasil: 

conhecendo a plataforma devolutivas 

pedagógicas 

Rever o produto final: ampliar / especificar 

melhor a ideia. 

 

Facilitar (o Desenvolvimento Humano) 

através da Colaboração 

Alterar / rever o nome da oficina 

 

Lego Serious Play no Ensino Superior Redefinir o produto final 

 

Metodologias de ensino-aprendizagem 

"Análise crítica e reflexiva acerca do 

contexto atual do ensino jurídico no Brasil" 

Alterar/rever o nome da oficina e o produto 

final 

 

 Prezados proponentes das oficinas aprovadas com ressalvas, por gentileza, 

verifiquem o motivo e realizem a correção dele, enviando a proposta para 

giz.congresso@gmail.com, até 10 dias úteis após a divulgação deste resultado 

(27/04/2017). Nos próximos dias, entraremos em contato com vocês, para dar mais 

informações e tirar qualquer dúvida.  

mailto:giz.congresso@gmail.com

