
Saudação Inicial & Abertura  

 

Roda de conversa:  UM LAÇO QUE NÃO SE DESFAZ: O PAPEL DO DISCENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO
 

Ministrantes:  Suzana Cunha Lopes (PPGCIMES/UFPA); Janice Muriel Fernandes Lima da Cunha (IECOS/UFPA); 
Mônica de Souza Figueiredo (PPGCIMES/UFPA).

02
SET

9h

02
SET

02 a 04 de setembro
PPGCIMESPPGCIMES !!

9h30 - 12h30

Oficina:  CURRÍCULO LATTES
 

Ministrantes:  Netília Silva dos Anjos Seixas (PPGCIMES/UFPA).

03
SET

9h - 12h

Oficina:  FAÇA VOCÊ MESMO: PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
 

Ministrantes:  Suelen Miyuki Alves Guedes (PPGCIMES/UFPA); William Teixeira Gonçalves (PPGCIMES/UFPA).

02
SET

15h - 19h

Ementa:  Abordará a Plataforma Lattes e sua inter-relação com as principais bases de Ciência e Tecnologia 
no Brasil, destacando sua importância, com vistas a facilitar a recuperação e leitura dos dados dos 
pesquisadores. Assim, também serão apresentadas as principais orientações para a atualização do 
currículo, considerando a arquitetura das informações na plataforma.

Ementa:  Noções básicas sobre a produção de materiais em áudio e vídeo. Apresentação de dicas e cuidados 
para garantir uma boa qualidade de gravação a partir da utilização de equipamentos não profissionais para 
captura de imagem e som; princípios básicos de organização dos arquivos; softwares para montagem e 
edição de áudio e vídeo. Objetivo fomentar a produção de materiais em áudio e vídeo como meio de 
comunicação com diferentes públicos.

Ementa:  O ingresso na universidade e em um programa de pós-graduação é o início de um percurso de 
formação. A relação do discente com o programa de pós-graduação vai muito além das dinâmicas de sala 
de aula e orientação; perdura mesmo com a conclusão do curso. Nesta atividade, apontaremos a 
importância da participação ativa e do compromisso dos discentes para a melhoria da qualidade da 
formação no Ensino Superior.



Oficina:  PLATAFORMAS DIGITAIS GAMIFICADAS PARA ENSINO-APRENDIZAGEM
 

Ministrantes:  Cleide Oliveira do Espírito Santo (PPGCIMES/UFPA); Raissa de Deus Barbalho Pamplona 
(PPGCIMES/UFPA).

03
SET

02 a 04 de setembro
PPGCIMESPPGCIMES !!

15h - 19h

Oficina:  NOÇÕES BÁSICAS DE LIBRAS: FALANDO COM AS MÃOS
 

Ministrantes:  Camila Dias de Freitas (PPGCIMES/UFPA); Ivanilton Ferreira (PPGCIMES/UFPA).

04
SET

15h - 19h

Oficina:  PARSIFAL: SOFTWARE PARA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
 

Ministrantes:  Marcos César da Rocha Seruffo (PPGEAA/UFPA); Vitor Lima da Costa Neto (FACOMP/
UFPA Castanhal).

04
SET

9h - 12h

A programação ocorrerá integralmente de maneira remota. Para se inscrever, preencha 
o formulário (https://forms.gle/GQ5DQfzVQjxDLTed9). Os links de acesso às salas de 
webconferência serão enviados por e-mail pela Representação Discente do Programa.

Ementa:  Apresentar ferramentas e plataformas digitais que possibilitam a interação e a participação direta 
dos alunos em atividades síncronas e assíncronas através da gamificação, como Strawpoll, Quizizz, Kahoot 
e Mentimeter. Ensinar o passo-a-passo de criação de material e conteúdo dentro destas plataformas. 
Orientar os participantes na aula prática e coordenar as atividades mão na massa de criação de conteúdo. 
Sugerir atividades de produção, feedback e engajamento em atividades online.

Ementa:  Orientações de uso do software Parsifal, uma ferramenta on-line desenvolvida para apoiar 
pesquisadores na realização de revisões sistemáticas da literatura. Com o Parsifal, pesquisadores podem 
trabalhar juntos, mesmo que afastados geograficamente, em um espaço de trabalho compartilhado, 
projetando o protocolo e conduzindo a pesquisa.

Ementa:  Oficina de Língua Brasileira de Sinais - Libras Básico, visando a construção de saberes e práticas 
sobre a comunicação de surdos. Dentre os conteúdos a serem abordados, estão o alfabeto manual; 
configurações dos sinais em Libras; parâmetros da língua de sinais; números; sinais básicos; saudações e 
outros.


