OFICINAS DE SABERES:

TERÇA-FEIRA – 21/09/2021
1. Oficina: Metodologias Ativas para (re) conexões da educação: dilemas e possibilidades.
Vagas: 30
Dia: 21/09/2021 (terça-feira)
Ministrante/Oficineiro: Washington Sales do Monte
Objetivo: Apresentar possibilidades de metodologias ativas que conseguem potencializar (re)
conexões da educação pós-pandemia, com foco na interação e engajamento em modalidades
de ensino presencial e híbrida.
Perfil: Doutor em Ciência da Propriedade Intelectual (UFS). Mestre em Ambiente, Tecnologia e
Sociedade (UFERSA). Professor da graduação e pós-graduação. Graduado em Marketing e
estudante de Psicologia. Pós-Graduado em Consultoria Empresarial e Docência do Ensino
Superior ambos pela Universidade Potiguar (UnP).
Campo de pesquisa: TDIC’s nas práticas educacionais, Saúde Mental, Jogos Digitais e
Gamification de processos, Inovação, Tecnologia de Processos, Ecossistema de Inovação,
Empreendedorismo Inovador.

2. Oficina: (re) conectando com a essência: em busca do autocuidado por meio das práticas
integrativas
VAGAS: 40
Dia: 21/09/2021 (terça-feira)
Ministrante/Oficineira: Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson
Objetivo: Oficina vivencial vislumbrando o autocuidado por meio da sistematização de

algumas práticas integrativas
Prática integrativa

Objetivo

Meditação ativa da gratidão

Confecção do pote da gratidão
para prática meditativa

Respiração polarizada
E respiração da árvore
Reflexoterapia das mãos

Escalda pés

Cromoterapia

Exercício de Pranayama e Tai chi
chuan
Redução de ansiedade e estresse e
reestabelecimento do equilíbrio do
corpo
Amenizar dores nas articulações,
estimular a
circulação sanguínea, reduzir
inchaço, equilibrar os íons do
corpo, combater a ansiedade e a
insônia e renovar as energias
Harmonizar distúrbios orgânicos e
emocionais por meio das cores

Material
Um pote (pode ser usado e de
qualquer tamanho), pedaços de
papéis e caneta.
Não há necessidade
Não há necessidade

Bacia (que caiba os pés), agua
morna, bolas de gude (umas 5 a 10)
ervas (pode ser da preferência do
usuário) sal grosso ( um punhado
apenas) e uma toalha.
Não há necessidade

Perfil: Enfermeira, doutora em educação, professora da FAEN/UERN e coordenadora do núcleo
de práticas integrativas e complementares em saúde NUPICS/UERN.

3. Oficina: Ética em pesquisa na prática: orientações para submissão de projetos nos Comitês
de Ética.
Vagas: 50
Dia: 21/09/2021 (terça-feira)
Ministrantes/Facilitadora: Pablo de Castro Santos, João Bezerra de Queiroz Neto e Ana Clara
Soares Paiva Torres.
Objetivo:
Perfis:
Pablo de Castro Santos
Biólogo, mestre e doutor em Bioquímica (UFRN), com pós-doutorado na área de Educação
Universidade de Lisboa - IE-ULisboa. Docente e pesquisador da Universidade do Estado Rio
Grande do Norte (UERN), curso de odontologia e do Mestrado Profissional em Ensino de
Biologia em Rede Nacional (PROFBIO). Membro do Comitê de Ética da UERN e da sociedade
Brasileira de Bioética.
Joao Bezerra de Queiroz Neto
Farmacêutico – UFC. Especialista em Assistência Farmacêutica e Prescrição de Medicamentos.
Mestre em Planejamento Urbano e Dinâmicas Territoriais –UERN. Doutorando do Programa de
Pós-graduação em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde-UECE. Membro do CEP/UERN.
Técnico Especializado da UERN.
Ana Clara Soares Paiva Torres
Graduada em Odontologia – UERN. Especialista em Prótese Dentária – UFRN. Mestre e
Doutora em Saúde Coletiva - Área de Concentração: Odontologia – UFRN. Professora do curso
de Odontologia - UERN e Uninassau e Coordenadora do Comitê de Ética da UERN.

4. Oficina: Elaboração de projetos culturais.
Vagas: 20
Dia: 21/09/2021 (terça-feira)
Ministrante/Oficineira: Irene de Araújo van den Berg Silva
Objetivo:
Perfil: docente da UERN há 15 anos, com experiência em projetos de pesquisa, extensão
universitária e gestão cultural, bem como em atividades de administração. Foi diretora do
Complexo Cultural da UERN (2014-2017) e atualmente é Chefe administrativa da Escola de
extensão da UERN – EdUCA (2017-2020). Nessas unidades tem atuado sobre matérias relativas
à gestão de pessoas, ao planejamento e à execução das atividades de cultura, atividades físicas
e inclusão digital. Como pesquisadora e docente é ligada à área da antropologia, patrimônio e
cultura popular. Tem desenvolvido projetos de ensino, pesquisa e extensão ligados a ações e
temas relativos à cultura na cidade de Natal. Nas ações de produção cultural atuou como
diretora geral dos espetáculos: Indócil equinócio (Cinese, 2018), O Santo e a Porca (Baobá,
2018-2019), Auto de Natal Um novo tempo (2018), Fissura (Cinese, 2019) e Auto de Natal no
Reino de Pindorama (2019). Assessorou a proposição de projetos culturais de coletivos e
artistas populares para os editais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc

5. Oficina: Metodologias ativas e aprendizagem significativa na formação do futuro
profissional da Educação.

Vagas: 50
Dia: 21 e 22/09/2021 (terça-feira e quarta-feira)
Ministrantes/Oficineiros: Regina Célia Pereira Marques e Iron de Macedo Dantas
Objetivo: Metodologias de aprendizagem centradas no estudante. Processo de ensino e
aprendizagem embasado em práticas, metodologias e trabalho colaborativo. Práticas docentes
inovadoras.
Público alvo: O curso destina-se aos portadores de diploma de curso superior que exercem
atividades em órgãos da educação e/ou tenham aspirações no exercício da docência; ou ainda
o público em geral que tenha interesse sobre o tema.
Perfil:
- Iron de Macedo Dantas: Professor adjunto IV da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte no Departamento de Biologia e docente permanente do programa de Mestrado
profissional em Ensino de Biologia. Áreas de atuação: Ecologia de Insetos, atuando
principalmente nos seguintes temas: insetos do bioma caatinga, macro invertebrados
aquáticos e meio ambiente e Ensino de Biologia.
- Regina Célia Pereira Marques: Professora adjunta IV da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte no Departamento de Biologia e Coordenadora do programa de Mestrado
profissional em Ensino de Biologia. Áreas de atuação: Biologia Molecular, Biotecnologia
Ambiental e Ensino de Biologia.
6. Oficina: Dramaturgia e performance autobiográfica
Vagas: 20
Dias: 21, 22 e 23/09/2021 (terça, quarta e quinta-feira)
Ministrantes/Oficineiro: Raimundo Nonato Santos da Costa
Objetivo:
Perfil: Diretor cultural da UERN, diretor artística da Companhia Escarcéu de Teatro e do Grupo
de Teatro Universitário Mossoroense. Mestre em Artes Cênicas pelo programa de pósgraduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Especialista em
Antropologia Cultural e Graduado em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte - UERN. Ator, diretor teatral e dramaturgo, pesquisador das artes do palco, com ênfase
em teatro. Atuando principalmente em história do teatro, teatro de rua, cultura, diversidade,
cidadania, comunicação e audiovisual.
QUARTA - 22/09/2021
7. Oficina: Gestão do tempo: planejamento, organização e saúde mental
Vagas: 100
Dia: 22/09/2021 - Quarta-feira
Ministrante/Oficineiro: Gregoria Queiroz, Leni Andrade e Lenna Indyara
Objetivo: Oferecer subsídios para o planejamento e a organização das rotinas de estudos, para
maximização do tempo e benefícios para a saúde mental. Abordando temas relevantes para
dinamizar as rotinas de estudo remoto e potencialização de resultados na aprendizagem. Entre
os temas importantes, vamos falar sobre métodos que auxiliam na gestão da rotina de estudos
e, sobre um tema bastante relevante na nossa atualidade, a infoxicação, estado de estafa
mental, gerado pelo excesso de informações gerados pelas mídias sociais.
Perfil:

Mediação:
Lenna Indyara - Chefe do Setor de Assistência Estudantil. Psicóloga Clínica e Organizacional,
especialista em Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional, atualmente Chefe do
Setor de Assistência Estudantil – PRAE.
Facilitadoras:
Gregoria Queiroz - Graduada em Pedagogia pela UERN, especialista em Psicopedagogia clínica
e institucional pela Faculdade do Seridó (FAS). Atualmente, Psicopedagoga na PRAE.
Leni Andrade - Psicóloga/Psicopedagoga. Mediadora no Programa de Enriquecimento
Instrumental de Feurstein. Atualmente, Psicóloga Clínica da PRAE.

8. Oficina: Tecnologias no desenvolvimento de projetos de pesquisa em contexto remoto.
Vagas: 50
Dia: 22/09/2021 (quarta-feira)
Ministrante/Oficineiro: Luís Miguel Dias Caetano
Objetivo:
Perfil:
Doutor em Educação na Especialidade de Tecnologia Educativa e Pós-Doutor em Ensino. É
professor no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UNILAB, atuando no Curso de
Administração Pública nas áreas de Relações Internacionais, Comportamento Organizacional,
Inovação e Criatividade. Concentra as atividades de pesquisa nas áreas da Inovação
Tecnológica, Tecnologia Educativa e Políticas Públicas na Educação. Tem atuado em projetos
internacionais como formador, pesquisador e consultor em países como Brasil, Guiné-Bissau,
Cabo Verde, Moçambique, Espanha e Honduras.

9. Oficina: Cidadania Territorial e sua polissemia: Possibilidades para o desenvolvimento de
sujeitos ativos, solidários e propositivos.
Vagas: 40
Dia: 22 e 23/09/2021 (quarta e quinta-feira)
Ministrante/Oficineira: Flávia Spinelli Braga
Objetivo:
Perfil: geografia, com mestrado em Geografia pela Unesp e doutorado em Geografia pela
Universidade de Lisboa. Sempre com a temática voltada para formação cidadã de professores.
Por isso envolvo pesquisas desde o ensino de Geografia, como educação para cidadania na
perspectiva de Paulo Freire e Karl Marx.
QUINTA - 23/09/2021
10. Oficina: Fundamentos da redação científica.
Vagas: 50
Dia: 23/09/2021 - Quinta-feira
Ministrante/Oficineiro: Kleberson de Oliveira Porpino

Objetivo: A oficina discutirá os princípios norteadores e os principais problemas relacionados à
construção de textos eficientes para comunicação de resultados e conclusões de pesquisas
científicas.
Perfil: Kleberson Porpino é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - UFRN, Mestre e Doutor em Geologia pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ. Professor Adjunto IV do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de
Ciências Exatas e Naturais/UERN e docente do Programa de Pós-graduação em Ciências
Naturais - PPGCN e do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia - PROFBIO, ambos da Uern.
Ministra disciplinas e realiza pesquisas nas áreas de Paleontologia e Evolução Biológica.
Atualmente é Assessor da PROPEG para assuntos de pós-graduação.

11. Oficina: Elaboração de projetos de pesquisa: entre invenções e técnicas – abordagens
teórico-práticas.
Vagas: 40
Dia: 23/09/2021 (Quinta-feira)
Ministrante/Oficineira: Antônio Júlio Garcia Freire e Maria Reilta Dantas Cirino
Objetivo: possibilitar uma instância de reflexão e prática de projetos de pesquisa em Ensino de
Filosofia, através da apresentação e experiência do saber-fazer de diferentes propostas
metodológicas em pesquisa qualitativa. Propõe-se não somente um momento de exposição de
princípios metodológicos, mas a oportunidade da própria prática do exercício filosófico.
Perfil:
- Antônio Júlio Garcia Freire: Graduação em Filosofia pela UFRN, Mestrado e Doutorado em Filosofia
pelo PPGFIL/UFRN-UFPB-UFPE; Especialização em Psicopedagogia e Gerenciamento de Portfólios,
Programas e Projetos pela UFRJ. Professor Adjunto da Universidade do Estado do Rio Grande do NorteUERN e do Mestrado profissional em Filosofia (PROF-FILO/UERN/Caicó), lotado no Departamento de
Ciências da Religião, Campus de Natal. Tem experiência na área de Educação, com ênfase no ensino de
Filosofia e Educação a Distância (e-learning).
- Maria Reilta Dantas Cirino: Professora Adjunta IV, com dedicação exclusiva/UERN. Doutora em
Educação/UERJ com etapa de pesquisa doutoral no exterior, Sanduiche CAPES, na Universidad de La
Plata, na Argentina. Coordenadora e Professora do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Filosofia PROF-FILO/Núcleo UERN/Núcleo Caicó. Líder do Grupo de Pesquisa "Ensinar e Aprender na Educação
Básica/UERN/Caicó/RN" e membro dos seguintes Grupos de Pesquisas: "Filosofia e
Educação"/UERN/Caicó/RN, Núcleo de Filosofias e Infâncias - NEFI/UERJ/RJ. Desenvolve pesquisas na
área de Educação com foco na educação infantil, filosofia com crianças, na formação de professores e
no currículo. Tem artigos publicados em livros e diversos periódicos da área de filosofia e educação,
publicou, em 2016, o livro "Filosofia com crianças: cenas de experiência em Caicó (RN), Rio de Janeiro
(RJ) e La Plata (Argentina)." Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando
principalmente nos seguintes temas: educação, filosofia com crianças, educação infantil, formação de
professores, didática, estágio supervisionado, currículo, psicologia, ensino de filosofia e organização do
trabalho científico.

12. Oficina: Construindo um jardim ecológico
Vagas: 40
Dia: 23/09/2021 (Quinta-feira)
Ministrante/Oficineira: Raimunda Maria Marques de Azevedo

Perfil: Bacharel em Turismo, pela Universidade de Fortaleza, especialista em Gestão de
Pessoas pela UERN, mestre em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Professora do curso de Turismo da UERN – Campus Central. Dentre outros temas, trabalha a
temática de sustentabilidade e meio ambiente, com a disciplina de Turismo e meio ambiente.
Coordena o projeto de extensão, Turismo, paisagem, poesia e prosa que tem como ação
principal, a construção do jardim do bloco de turismo. O projeto foi institucionalizado na
PROEX em 2016, mas o jardim está em construção desde o ano de 2014.

