
CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO – CURSOS DE LICENCIATURA

Entre 13 e 15 de outubro a PROGRAD e o GIZ promoverão o II Congresso de Inovação e Metodologia de Ensino. O intuito desse evento é 

promover interações e trocas de experiências entre a comunidade da UFMG no que tange às iniciativas que culminem com a melhoria da 

graduação da UFMG.

As mudanças nos cursos de licenciatura, preconizadas pela nova legislação e em discussões nos colegiados fazem emergir a necessidade 

de professores, coordenadores e membros de colegiados se conhecerem mais, trocarem experiências, promoverem colaborações, experi-

mentarem outras possibilidades de práticas pedagógicas, de maneira a construir propostas que sejam mais representativas dos anseios da 

comunidade acadêmica da UFMG.

Nesse sentido, a PROGRAD e a Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino promoverão o Encontro das licenciaturas da UFMG, com 

o intuito de promover uma aproximação entre as ações e iniciativas em desenvolvimento na Universidade. A ideia é permitir que todos os

professores conheçam e possam desenvolver propostas coletivas de melhoria das licenciaturas.

Convidamos todos os professores a enviarem suas propostas, práticas pedagógicas, inovações metodológicas, objetos de aprendizagem 

e quaisquer outras iniciativas que tenham desenvolvido no âmbito dos cursos de licenciatura.

Participe, socialize, venha construir novas experiências!

Programação

II Congresso de Inovação e Metodologias de Ensino

13 a 15 de outubro de 2016

Programação completa disponível em: 

https://www.ufmg.br/giz/congresso

II CONGRESSO DE INOVAÇÃO

E METODOLOGIAS DE ENSINO

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO

As propostas deverão ser precedidas de um resumo expandido de até 4000 caracteres, contendo título do 

trabalho, nome do professor/equipe, Unidade acadêmica, curso e email para contato.

Serão recebidas propostas que se enquadrem em uma das modalidades a seguir, ou em ambas:

As propostas que contiverem objetos de aprendizagem e materiais didáticos em diferentes suportes (impres-

so, pdf, vídeo, áudio, folder, portfólio etc.) farão parte da Mostra de Objetos de Aprendizagem das Licenciatu-

ras. Os materiais ficarão expostos entre os dias 13 e 15 de outubro de 2016 no saguão do CAD1, e haverá 

um momento de interação dos autores com o público, junto à exposição, no dia 14 de outubro de 2016, das 

10h20min às 11h00.

As propostas que contiverem reflexões sobre experiências como: processos de avaliação, metodologias de 

ensino, práticas pedagógicas, didática e outras relacionadas às ações docentes nos cursos de licenciatura, 

farão parte das Apresentações Coletivasdas Licenciaturas e ocorrerão nos auditórios do CAD1, no dia 14 de 

outubro de 2016, das 8h30min às 10h20min.

* Mostra de Objetos de Aprendizagem das Licenciaturas

* Apresentações Coletivas das Licenciaturas

Programação "Encontro das licenciaturas da UFMG"

14 de outubro de 2016 – sexta-feira

8h00 – credenciamento

8h30min – Apresentações coletivas

10h20 min– Mostra de Objetos de Aprendizagem das Licenciaturas

11h00 – Reestruturação das licenciaturas: propostas em discussão


