
Eixo 4 :

 
Processos Form at ivos: I nvest igação no cam po da 

formação do profissional.  

Dia 10/setembro -  tarde 

SALA LEM/ 3368 -  Coordenação Caue de Camargo 

Horários Nome do apresentador e título da comunicação

 
14:00 às 14:20 - Caue de Camargo dos Santos – CAL/UFSM - “O professor de artes visuais e a 

formação continuada”  

14:20  às 14:40 - Carolina Romano de Andrade – USC/SP - “Formação de professores para a 
educação infantil e o movimento: algumas considerações”  

14:40  às 15:00 - Frankiele Oesterreich, Alexandra Silva dos Santos Furquim –PPGE/UFSM - “A 

educação musical na formação continuada de professores dos anos iniciais de 

escolarização”  

15:00 às 15:20 - Silvio Brunno dos Santos – CEART/UDESC - “Núcleo pedagógico de ensino de 

artes da UDESC: vivencia entre a extensão e a formação profissional do artista 

visual”  

15:20 às 15:40 -  DEBATE  

15:40 às 16:00 -  INTERVALO  

16:20 às 16:20 - Rita de Cássia Grecco dos Santos – UFPel - “Nas possíveis ‘dívidas’ entre 

Universidade e Escola, o espaço-tempo formativo docente dos estágios 

supervisionados em Artes Visuais e demais Licenciaturas”  

16:20 às 16:40 - Rita Patta Rache – FURG/RS - “Criar-te: uma proposta interdisciplinar e inclusiva”  

16:40 às 17:00 - Bruna Pereira Alves – CE/UFSM - “Curso de Pedagogia: uma leitura a partir dos 

discursos de futuros professores”  

17:00 às 17:20 - Juliana Goelzer, Celso Ilgo Henz – CE/UFSM - “Construindo e reconstruindo 

identidades: desafios e possibilidades para os atuais e futuros professores”  

17:20 às 17:40 -  DEBATE  

    



Eixo 4 :

 
Processos Form at ivos: I nvest igação no cam po da 

formação do profissional.  

Dia 10/setembro –  tarde 

SALA AUDIMAX -  Coordenação Valdo Barcelos 

Horários Nome do apresentador e título da comunicação

 
14:00 às 14:20 - Cristiane Ludwig, Maiane Liana Hatschbach Ourique – PPGE/UFSM - “A 

Formação e os Influxos Contemporâneos no Trabalho Docente”  

14:20  às 14:40 - Mariene Hundertmarck Perobelli, Marçal Pereira Rodrigues - UFSC/SC - “Da 

escola ao salão de beleza”  

14:40  às 15:00 - Mariane Martins Raposo – CAL/UFSM - “Tentei mais uma vez ser maleável”: 

narrando práticas educativo-musicais  

15:00 às 15:20 - Adriana Claudia Martins Fighera – UFSM/FISK - “Formação de professores de 

língua inglesa: a aprendizagem docente numa escola de idiomas”  

15:20 às 15:40 -  DEBATE  

15:40 às 16:00 -  INTERVALO  

16:00 às 16:20 - Thaís Virginea Borges Marchi – CE/UFSM - “Narrativas e memórias de 

alfabetizadoras: um estudo sobre as cartilhas de alfabetização das escolas do 

campo da região de Santa Maria – RS”  

16:20 às 16:40 - Eliana Regina Fritzen Pedroso – CE/UFSM - “A experiência estética como 

possibilidade na formação de professores”  

16:40 às 17:00 -  Melina Coutinho Ferreira – PPGE/UFSM - “Memórias e representações sociais: 

considerações acerca da construção do processo formativo do professor/a de 

artes visuais”  

17:00 às 17:20 - Michelle Ferreira de Oliveira – FAV/UFG - “Os saberes docentes e as culturas: 

considerações a respeito da formação de professores”  

17:20 às 17:40 -  DEBATE  

  



Eixo 4 :

 
Processos Form at ivos: I nvest igação no cam po da 

formação do profissional.  

Dia 11/ setembro –  manhã 

SALA AUDIMAX -  Coordenação Leila Baptaglin 

Horários Nome do apresentador e título da comunicação

 
8:00 às 8:20 - Leila Adriana Baptaglin – PPGE/UFSM - “Reformulação curricular do curso de 

artes visuais/licenciatura- 2004: repercussões na formação inicial”  

8:20 às 8:40 - Adriana Oliveira Aguiar – Escola de Música e Artes Cênicas da UFG -“O Estágio 

Curricular Supervisionado e a Disciplina de Didática e Prática do Ensino Musical 

do Curso de Licenciatura em Música - Habilitação em Educação Musical Escolar 

- Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás: novos 

caminhos em constantes modificações”  

8:40 às 9:00 - Ana Carla Hollweg Powaczuk, Eliane Aparecida Galvão dos Santos – 

PPGE/UFSM - “Formação e desenvolvimento profissional docente no ensino 

superior”  

9:00 às 9:20 - Vanessa Alves da Silveira de Vasconcellos – PPGE/UFSM - “Trajetórias 
Formativas e o ensino superior: reflexões acerca do professor formador”  

9:20 às 9:40 -  DEBATE  

9:40 às 10:00 -  INTERVALO  

10:00 às 10:20 - Claudia Moraes Silveira Tavares – FURG e FaE/UFPEL - “Estética na 

(re)significação de valores éticos do(a) educador(a)”  

10:20 às 10:40 - Flavia Patricia Albiero – CE/UFSM - “A beleza estética no universo da escola”  

10:40 às 11:00 - Henrique Lima Assis – Secretaria de Estado da Educação/GO - “Entre lugares 

e trajetos, memórias e histórias: como fui me tornando professor de artes 

visuais”  

11:00 às 11:20 - Kelly Werle – PPGE/UFSM - “A educação musical nas práticas de estagiárias 

da pedagogia/UFSM”  

11:20 às 11:40 -  DEBATE  

   



Eixo 4 :

 
Processos Form at ivos: I nvest igação no cam po da 

formação do profissional.  

Dia 11/ setembro –  manhã 

SALA LEM/3368 -  Coordenação Lutiere Dalla Valle 

Horários Nome do apresentador e título da comunicação

 
8:00 às 8:20 - Lutiere Dalla Valle – UB/Barcelona - “Representações Sociais do professor de 

artes visuais no ensino médio e sua relação com a construção do conhecimento 

artístico do aluno”  

8:20 às 8:40 - Simone Wunsch/UFSM – “A integralidade e o cuidado na formação profissional 
do enfermeiro”  

8:40 às 9:00 - Marcelo de Andrade Pereira, Gilberto Icle, Sérgio Andrés Lulkin – FACED/UFRGS 

- “Humor e Riso: performance e presença na prática pedagógica”  

9:00 às 9:20 - Mariete Taschetto Uberti – CAL/UFSM - “Diálogo com a arte brasileira: uma 

experiência com educandos de 8ª série”  

9:20 às 9:40 –  DEBATE  

9:40 às 10:00 -  INTERVALO  

10:00 às 10:20 - Marta Nascimento Marques – PPGE/UFSM - “O planejamento e o desempenho 

dos acadêmicos de educação física na sua prática de ensino: um estudo de caso 

no Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa 

Maria”  

10:20 às 10:40 - Rodrigo Scheeren – UFRGS - “A arte como potencializador estético para a 

formação: pensamentos nietzscheanos”  

10:40 às 11:00 - Stefanie Griebeler Oliveira – Mestrado Enfermagem UFSM - “O processo de 
formação do enfermeiro frente a morte”  

11:00 às 11:20 -  DEBATE  

     


