
EI XO 6 :

 
Teoria e Processos Pedagógicos: I nvest igação de 

teorias que subsidiam processos pedagógicos. 

Dia 11 de setembro -  manhã 

SALA AUDITÓRIO ‘C’ -  Coordenação Juliano Siqueira  

Horários Nome do apresentador e título da comunicação

 

8:00 às 8:20 - Juliano Reis Siqueira – PPGE/UFSM - “Aprendizagem da arte e formação de 

educadores”  

8:20 às 8:40 - Arlei Peripolli – PPGE/UFSM - “Criatividade: o sensível fazer em construção 

nos processos pedagógicos”  

8:40  às 9:00 - Everton Fêrrêr de Oliveira, Jarbas Parise Moscato – UNIPAMPA/Campus 

Jaguarão/RS - “Educação visual, arte e formação docente: relações estéticas 

nas práticas pedagógicas”  

9:00 às 9:20 - Maria Isabel Petry Kehrwald – FUNDARTE/RS - “As astúcias da 

intertextualidade no ensino das artes visuais”  

9 :20 às 9:40 -  DEBATE  

9:40 às 10:00 -  INTERVALO  

10:00 às 10:20 - Janine Bochi do Amaral, Valdo Barcelos –PPGE/UFSM – “ A literatura como 
etnografia-o texto literário como um entre-lugar na formação docente”   

10:20 às 10:40 - Rosana Silva de Moura – UFPel - “Interfaces teóricas: Arte, Educação e 

cultura no processo de reconhecimento da infância”  

10:40 às 11:00 - Sonia Monego – UNICHAPECÓ/SC - “Uma reflexão sobre o ensino da arte no 

Brasil”  

11:00 às 11:20 - Homero Alves Schlichting – PPGE/UFSM - “Reflexões sobre a experiência 

estética desde a biologia cultural: possibilidades e implicações para a educação”  

11:20 às 11:40 - Renata Ferreira da Silva – PPGE/UFSC - “Imagine a educação”  

11:40 às 12:00 -  DEBATE  

 



EI XO 6 :

 
Teoria e Processos Pedagógicos: I nvest igação de 

teorias que subsidiam processos pedagógicos. 

Dia 11 de setembro –  manhã 

SALA Laboratório Matem át ica/ 3 3 8 0 - Coordenação Silvia Guareschi 

Schwaab  

Horários Nome do apresentador e título da comunicação

 

8:00 às 8:20 - Silvia Guareschi Schwaab – PPGE/UFSM - “Teias entre a construção do campo 

educacional e a educação das artes”  

8:20  às 8:40 - Helienai Santos Valente e Alexandre Adalberto Pereira – Universidade Federal 

do Amapá - “Outros caminhos: olhares pós-estruturalistas para ensino da 

cultura visual”  

8:40  às 9:00 - Franciele Roos da Silva Ilha – PPGE/UFSM - “Os condicionantes sociais que 

atuam sobre o ecossistema escolar: um estudo de caso com professores de 

Educação Física”  

9:00 às 9:20 - Cláudia Regina dos Anjos - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e PUC/MG - 

“Abrindo o foco para o ensino de Arte: uma possibilidade de contextualização, 

fazer artístico e fruição em arte”  

9:20 às 9:40 -  DEBATE  

9:40 às 10:00 -  INTERVALO  

10:00 às 10:20 - Zelmielen Adornes de Souza, Jeimely Heep – “Representações de licenciandos 

em música acerca do estágio supervisionado: primeira fase de uma pesquisa”  

10:20 às 10:40 - Mara Aparecida Magero Galvani, Neusa Maria Roveda Stimamiglio – UCS/ 

Centro Crescer - “Imagens da arte: reflexões acerca da construção 

sociocultural das infâncias”  

10:40 às 11:00 - Leonidas Roberto Taschetto – UFRGS/RS – “A filosofia de Gilles Deleuze e a 
arte contemporânea”  

11:00 às 11:20 - Ivete Souza, Valdo Barcelos –PPGE/ UFSM –“ Antropofagia cultural brasileira: 
um banquete ecológico e intercultural para a educação”   

11:20 às 11:40 -  DEBATE  

  


