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EVENTOS
OBRIGATÓRIOS

ATENÇÃO:
Os eventos obrigatórios serão repetidos em todos os ciclos do PRD 2019.
Alertamos que eles aparecem repetidas vezes a fim de que os residentes possam
adequá-los a sua disponibilidade, de modo a poder facilitar o comparecimento ao
evento. Portanto, não é necessário comparecer várias vezes ao mesmo evento.

OFICINAS
Produção de texto acadêmico
29 junho \ 09h30 às 13h30 \ Campus Engenho Novo II
Produção de texto acadêmico
01 julho \ 15h às 19h \ PROPGPEC (sala 208)

Produção de texto acadêmico
02 julho \ 17h às 21h \ PROPGPEC (sala 208)
Metodologia Científica
09 julho \ 09h às 13h \ Campus Engenho Novo II (Laboratório de Informática)

Metodologia Científica
13 julho \ 09h às 13h \ Campus Engenho Novo II (Laboratório de Informática)

Práticas em Educação à Distância
10 julho \ 15h às 18h \ PROPGPEC (sala 208)

OFICINAS
Produção de texto acadêmico
29 junho \ 09h30 às 13h30 \ Campus Engenho Novo II
Professora: Aira Suzana Ribeiro Martins
Ementa:

Diferentes tipos de textos acadêmicos (fichamentos, resenhas, resumos, artigos,

projetos de pesquisa) e suas características. Etapas da produção de textos: o plano de trabalho e
a redação. Convenções formais do texto e do paratexto (introdução, apresentação, notas,
referências). Citação bibliográfica.
Carga horária: 4h | Vagas: 30 | Público: Residentes de todas as áreas

Produção de texto acadêmico
01 julho \ 15h às 19h \ PROPGPEC (sala 208)
Professor: Jorge Luiz Marques de Moraes
Ementa:

Diferentes tipos de textos acadêmicos (fichamentos, resenhas, resumos, artigos,

projetos de pesquisa) e suas características. Etapas da produção de textos: o plano de trabalho e
a redação. Convenções formais do texto e do paratexto (introdução, apresentação, notas,
referências). Citação bibliográfica.
Carga horária: 4h | Vagas: 20 | Público: Residentes de todas as áreas

Produção de texto acadêmico
02 julho \ 17h às 21h \ PROPGPEC (sala 208)
Professor: Jorge Luiz Marques de Moraes
Ementa:

Diferentes tipos de textos acadêmicos (fichamentos, resenhas, resumos, artigos,

projetos de pesquisa) e suas características. Etapas da produção de textos: o plano de trabalho e
a redação. Convenções formais do texto e do paratexto (introdução, apresentação, notas,
referências). Citação bibliográfica.
Carga horária: 4h | Vagas: 20 | Público: Residentes de todas as áreas

Metodologia Científica
09 julho \ 09h às 13h \ Campus Engenho Novo II (Laboratório de Informática)
Professora: Kátia Regina Xavier Pereira da Silva
Ementa: A pesquisa como possibilidade de aprimoramento, registro e difusão do conhecimento
produzido no cotidiano do professor da Educação Básica. Aspectos centrais no desenvolvimento
de projetos de pesquisas aplicadas e aplicáveis no campo do ensino: estruturação do projeto de
pesquisa; elaboração e aplicação de instrumentos de coleta de dados (questionários, roteiros de
observação e entrevistas); análise qualitativa de dados.

Carga horária: 4h | Vagas: 40 | Público: Residentes de todas as áreas

Metodologia Científica
13 julho \ 09h às 13h \ Campus Engenho Novo II (Laboratório de Informática)
Professora: Kátia Regina Xavier Pereira da Silva
Ementa: A pesquisa como possibilidade de aprimoramento, registro e difusão do conhecimento
produzido no cotidiano do professor da Educação Básica. Aspectos centrais no desenvolvimento
de projetos de pesquisas aplicadas e aplicáveis no campo do ensino: estruturação do projeto de
pesquisa; elaboração e aplicação de instrumentos de coleta de dados (questionários, roteiros de
observação e entrevistas); análise qualitativa de dados.
Carga horária: 4h | Vagas: 40 | Público: Residentes de todas as áreas

Práticas em Educação à Distância
10 julho \ 15h às 18h \ PROPGPEC (sala 208)
Professor: Sidharta Fernandes
Ementa:

Bases para o Ensino de Educação à Distância.

Introdução ao Ensino Híbrido.

Apresentação da Plataforma Moodle aos residentes.
Carga horária: 3h | Vagas: 20 | Público: Residentes de todas as áreas

EVENTOS
ELETIVOS

PALESTRAS

Uma Proposta para Melhorar o Desempenho Escolar
29 junho \ 07h às 09h \ Campus Engenho Novo II (Auditório)

A Produção Escrita de Alunos Surdos
10 julho \ 10h30 às 13h30 \ Campus Engenho Novo II

A Produção Escrita de Alunos Surdos
11 julho \ 13h às 16h \ Campus Engenho Novo II

MINICURSOS

Seminário de Projetos de Pesquisas do MPPEB
01 julho \ 09h às 17h \ PROPGPEC (Auditório 2º andar)
Seminário de Projetos de Pesquisas do MPPEB
02 julho \ 09h às 17h \ PROPGPEC (Auditório 2º andar)

OFICINA

Construindo a Interdisciplinaridade e a cooperação na escola Básica
08 julho \ 14h às 17h \ PROPGPEC (Auditório 2º andar)

PALESTRAS

Uma Proposta para Melhorar o Desempenho Escolar
29 junho \ 07h às 09h \ Campus Engenho Novo II (Auditório)
Ementa: Processo de autorregulação da aprendizagem e desafios da transição do Primeiro para
o Segundo Segmento do Ensino Fundamental.
Professoras: Kátia Regina Xavier Pereira da Silva e Verônica Alves
Carga horária: 2h | Vagas: 30 | Público: Residentes de todas as áreas

A Produção Escrita de Alunos Surdos
10 julho \ 10h30 às 13h30 \ Campus Engenho Novo II
Ementa: A atividade está organizada em três momentos distintos e complementares. Na primeira
parte da apresentação, trataremos de conceitos básicos em linguística: linguagem, língua e
gramática mental; fonologia, morfologia, sintaxe e semântica; línguas orais e línguas sinalizadas.
Na segunda parte, discutiremos a produção escrita, em língua portuguesa, de alunos surdos, bem
como estratégias possíveis para a inclusão desses alunos nas salas de aula.
Professores: Diogo Pinheiro e Roberto de Freitas Jr
Carga horária: 3h | Vagas: 20 | Público: Residentes de todas as áreas

A Produção Escrita de Alunos Surdos
11 julho \ 13h às 16h \ Campus Engenho Novo II
Ementa: A atividade está organizada em três momentos distintos e complementares. Na primeira
parte da apresentação, trataremos de conceitos básicos em linguística: linguagem, língua e
gramática mental; fonologia, morfologia, sintaxe e semântica; línguas orais e línguas sinalizadas.
Na segunda parte, discutiremos a produção escrita, em língua portuguesa, de alunos surdos, bem
como estratégias possíveis para a inclusão desses alunos nas salas de aula.
Professores: Luciana Sanchez Mendes e Gabriel Simonassi
Carga horária: 3h | Vagas: 20 | Público: Residentes de todas as áreas

MINICURSOS

Seminário de Projetos de Pesquisas do MPPEB
01 julho \ 09h às 17h \ PROPGPEC (Auditório 2º andar)
Ementa: Apresentação dos projetos de pesquisa dos alunos do Mestrado em Práticas de
Educação Básica do Colégio Pedro II. Serão discutidos aspectos metodológicos e

procedimentais de um projeto de pesquisa, bem como a sua viabilidade dentro do universo
escolar.
Carga horária: 8h | Vagas: 30 | Público: Residentes de todas as áreas
Atenção:

nesse minicurso, a freqüência será contabilizada por turnos.

comparecer pela manhã, receberá 4 horas.

Se o residente

Se comparecer à tarde, receberá 4 horas. Se

comparecer nos dois turnos, receberá 8 horas.

Seminário de Projetos de Pesquisas do MPPEB
02 julho \ 09h às 17h \ PROPGPEC (Auditório 2º andar)
Ementa: Apresentação dos projetos de pesquisa dos alunos do Mestrado em Práticas de
Educação Básica do Colégio Pedro II. Serão discutidos aspectos metodológicos e
procedimentais de um projeto de pesquisa, bem como a sua viabilidade dentro do universo
escolar.
Carga horária: 8h | Vagas: 30 | Público: Residentes de todas as áreas
Atenção:

nesse minicurso, a frequência será contabilizada por turnos.

comparecer pela manhã, receberá 4 horas.

Se o residente

Se comparecer à tarde, receberá 4 horas. Se

comparecer nos dois turnos, receberá 8 horas.

OFICINA

Construindo a Interdisciplinaridade e a cooperação na escola Básica
08 julho \ 14h às 17h \ PROPGPEC (Auditório 2º andar)
Ementa: A oficina pretende oferecer a professores e profissionais da educação elementos de
mediação e de cooperação no contexto escolar, sob a perspectiva das ações interdisciplinares.
Carga horária: 3h | Vagas: 30 | Público: Residentes de todas as áreas

