TEMA: Diálogos e Experiências da Educação Básica ao Ensino
Superior no Contexto da Pandemia da Covid-19
1ª CIRCULAR
O Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF) comemora 45 anos de
existência e, com isso, uma história repleta de lutas e conquistas. Destacamos
os principais atores que contribuíram para essa jornada: professores(as),
técnicos(as) e alunos(as), que se dedicam para o fortalecimento institucional.
É imprescindível destacar a importância da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN) na formação de profissionais de diversas áreas para
atuar no mercado de trabalho, sendo esta referência na oferta de um ensino
superior público de qualidade no Rio Grande do Norte e estados vizinhos.
Sempre pensando na expansão e inovação de nossas atividades
acadêmicas, informamos a realização de mais um grande evento: a XIX
Semana Universitária que acontecerá de 04 a 08 de Outubro de 2021 no
formato remoto.
Como temática, idealizamos refletir sobre o impacto positivo de nosso
Campus na região, além das parcerias entre as instituições de ensino, desde a
educação básica até o ensino superior, que encontram-se num cenário
desafiador de garantir a educação para todos, advindo dos obstáculos
impostos pela Pandemia da Covid-19. Assim, pensamos em um tema que
pudesse acolher esses encontros no sentido de dialogar sobre as nossas
realidades e experiências.
Nesse sentido, apresentamos à comunidade acadêmica e escolar, a XIX
Semana Universitária do CAPF, com tema central Diálogos e Experiências da
Educação Básica ao Ensino Superior no Contexto da Pandemia da Covid-19.
O evento tem como objetivo viabilizar uma agenda de debates, diálogos
e relatos de experiências que envolvem desde a educação básica até o ensino
superior, dando visibilidade às atividades de ensino, pesquisa e extensão, e ao
mesmo tempo possibilitar um espaço de celebração dos 45 (quarenta e cinco)
anos do nosso Campus.
A programação da XIX Semana Universitária prevê a realização de
conferências, mesas-redondas, oficinas, minicursos, grupos de trabalho (GT) e
atividades culturais. O conjunto de atividades que comporá a programação do

evento será detalhado nas próximas circulares, além das informações sobre as
inscrições, proposição dos GT e submissão de trabalhos.
Por meio desta 1ª Circular, a Coordenação do evento comunica a
abertura de inscrições para submissão de propostas de oficinas, minicursos
e mesas-redondas, conforme especificações a seguir:
I.OFICINAS E MINICURSOS: Terão no mínimo 4 h/a e no máximo 8

h/a, podendo ser distribuídas em momentos síncronos e
assíncronos (25% da CH). A proposta deverá conter: título,
ministrante(s), ementa, definição do número máximo de
participantes, previsão de recursos tecnológicos a serem
utilizados.
II.

MESA-REDONDA:
A
proposta
deverá
conter:
tema,
coordenador(a); debatedores(as), ementa, previsão de recursos
tecnológicos a serem utilizados. Cada mesa-redonda deve ser
composta por 3 debatedores e um mediador.

As propostas de oficinas, minicursos e/ou mesa-redonda deverão ser
enviadas, no formato do formulário em anexo, para o E-mail
semanauniversitariacapf2021@gmail.com até 18 de julho de 2021 (até às
23h59min.). No envio, especificar, no campo ASSUNTO do E-mail, a
modalidade para a qual encaminha a proposta.

Pau dos Ferros/RN, 29 de abril de 2021
Coordenação Geral da XIX Semana Universitária do CAPF/UERN

TEMA: Diálogos e Experiências da Educação Básica ao Ensino Superior
no Contexto da Pandemia da Covid-19
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
Modalidade: (
) oficina
(
) minicurso (
) mesa-redonda
Carga Horária (se oficina ou minicurso): (
) 4 horas/aula (
)8
horas/aula
Título:

Ementa: (entre 3 e 7 linhas)

Ministrantes (se oficina ou
minicurso):

Debatedores e mediador (se mesaredonda):

obs. Especificar Nome Completo sem
abreviações, credenciais.

obs. Especificar Nome Completo sem
abreviações, credenciais.

Número de participantes (se
minicurso ou oficina):

Previsão de recursos tecnológicos a
serem utilizados:

Proponente(s): obs. Especificar Nome Completo sem abreviações, credenciais.

Assinatura do Proponente

