
                                                                                                            

 

Minicursos e palestras  

 

  

 

 

Rei e Rainha da Derivada, Summaê e 
Trezentos: Aprendizagem ativa e 

colaborativa, para além do conteúdo 

Prof. Dr. Ricardo Fragelli – Universidade de 
Brasília – UnB 

 

 
 
 
 

Local: Auditório B307 – CAD3 

A palestra apresenta as metodologias ativas como um caminho profícuo para a aprendizagem, 
dando especial destaque a três delas: Rei e Rainha da derivada, Summaê e Trezentos. Defende a 

criação de ambientes de aprendizagem baseados na colaboração e apresenta um 
panorama educacional de integração e aprendizagem significativa, com 

mais solidariedade e menos reprovação. Essas metodologias foram premiadas nacionalmente e 
são utilizadas por diversas Instituições no país e em várias áreas do conhecimento, desde a 

Educação Básica à Pós-Graduação. 

Realidade Virtual e Realidade 
Aumentada aplicadas ao ensino de 

saúde e engenharias 

Prof. Dr. Claudio Kirner – Universidade Federal de 
Itajubá – UNIFEI 

 

 
 
 
 

Local: Auditório B306– CAD3 

 

Aplicações de Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) vêm se popularizando nos 
últimos anos em várias áreas do conhecimento, principalmente devido a sua execução em 

dispositivos móveis. 

No entanto, muitos usuários ainda são meros consumidores de aplicações prontas desenvolvidas 
por programadores, mesmo tendo demandas específicas não satisfeitas. 

Este minicurso abordará os conceitos de RV e RA, dispositivos, ferramentas e aplicações e 
mostrará que é possível o desenvolvimento de aplicações específicas, por não programadores 
com ferramentas e recursos gratuitos, voltadas principalmente ao ensino nas áreas de Saúde e 

Engenharia. 

 



                                                                                                            

 

Mediação docente on-line 

Profa. Dra. Edméa Santos – UFRRJ 

 

 
 

Local: Auditório B102 – CAD3 

 

 

 

Humanização nos cursos da área de 
saúde 

Profa. Rafaela Reis – UFMG 

 

 

Local: Sala 104 – CAD 1 

 

 Apresentar os princípios da Política Nacional de Humanização; 

 Refletir sobre uma proposta para humanização do atendimento; 

 Pensar sobre a necessidade de apropriação da temática humanização em saúde 
durante 

a formação; 

 Pensar estratégias pedagógicas para a abordagem da humanização; 
 

 Refletir sobre a abordagem da humanização em saúde de forma transversal no 
ensino. 

 

Os jovens e sua relação com o saber 
em tempos de comunicação on-line 

Prof. Marcos Rimet Nobre - UFMG 

 

 
 

Local: Auditório B106– CAD3 

A partir das mudanças provocadas pela emergência da cultura digital, refletir sobre seus efeitos 
para a relação do jovem com o saber tendo em vista o excessivo volume de informação ao qual se 

encontra exposto, considerando especialmente o adolescente, por suas novas formas de fazer 
laço e de se posicionar diante das mudanças pubertárias experimentadas em seu corpo. 

 

 

 

 



                                                                                                            

 

Metodologias de ensino em tempos 
de convergência de mídias 

Profa. Lorena Tárcia – Centro Universitário de 
Belo Horizonte 

 

 
 
 

Local: Auditório B107 – CAD 3 

Em tempos de convergência e divergência midiáticas, vemos surgir propostas que buscam 
explorar múltiplas plataformas, telas e narrativas nos processos de ensino e aprendizagem.  No 
minicurso "Metodologias de ensino em tempos de convergência de mídias" vamos conversar 

sobre as iniciativas brasileiras e internacionais para ensino em perspectivas inter e 
transmidiáticas. Em nossas pesquisas e projetos de extensão, envolvemos estudantes de ensino 
superior de países de língua portuguesa (Brasil, Timor-Leste, Moçambique) na estruturação de 
campanhas de interesse público para escolas de baixa renda. Por meio de estudos de caso, nos 

propomos a pensar coletivamente os desafios e soluções para a aprendizagem em 
múltiplas ambiências, para além das soluções digitais e em consonância com as demandas e 

culturas locais. 

 

 

Educação inclusiva no ensino 
superior 

Adriana Maria Valladão Van Petten (NAI – UFMG) 
Rosana Passos (NAI – UFMG) 

 

 
 

Local: Auditório B101 – CAD3 
 

 

 

 

 

 

 


