EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE OFICINAS DA SEMANA PEDAGÓGICA DO CENTRO
DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) – 2017

1. A Comissão Organizadora da Semana Pedagógica do Centro de Educação da UFPE vem a público
convidar professores/as, técnicos/as e estudantes do Centro Acadêmico para proposições de
oficinas que abordem a formação pedagógica, a partir de diálogos, vivências, troca de experiências,
de natureza teórico-prática.
2. As oficinas ocorrerão no dia 09 de março de 2017, nos três turnos, conforme programação a ser
oportunamente divulgada.
3. No que concerne às normas e orientações para submissão de propostas, o título deverá conter no
máximo 200 caracteres, palavras-chave e resumo com até 2.800 caracteres, além de nome(s) e
titulação do(s) proponente(s).
4. A oficina proposta deverá ser submetida no endereço eletrônico da semana pedagógica
(semanapedagogicace@gmail.com) até dia 03 de março, com assunto OFICINA, contendo as
seguintes informações:
a) Título
b) Resumo
c) Objetivos
d) Metodologia da atividade
e) Espaço físico necessário
f) Material necessário
g) Número mínimo e máximo de participantes
h) Informações úteis aos participantes
i) Público-alvo
5. O resultado das propostas será publicado no sítio eletrônico do Centro de Educação, conforme
cronograma abaixo.
6. Cada oficina poderá ter no máximo três ministrantes, com um dos/as proponentes vinculados à
comunidade do Centro de Educação.
7. Junto à proposta de oficina, no mesmo e-mail, deve ser enviado comprovante de matrícula do/a
integrante do CE e dados de todos/as os/as proponentes (Nomes, contatos, instituição e formação).
8. O mínimo de tempo previsto para as oficinas é de uma hora e máximo de três horas, respeitando
os seguintes turnos: Manhã (8h às 11h); Tarde (14h às 17h); Noite (19h às 22h).
10. A Organização da Semana Pedagógica indicará espaço físico para a realização da oficina,
considerando a disponibilidade de salas do CE.
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11. Considerando a demanda de atividades durante a Semana Pedagógica, a Comissão Organizadora
compromete-se a informar disponibilidade de equipamentos de multimídia, podendo, entretanto,
se acordado previamente e dependendo de disponibilidade, facilitar uso de outros materiais.
12. Cronograma:
Inscrição de oficina: Até 03.03.2017
Divulgação de lista das oficinas: 06.03.2017
Realização das oficinas: 09.03.2017
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