
 

 

 

 

XXVIII Semana do Curso de Pedagogia -  Educação em Tempos de 

Pandemia: para qual escolas voltaremos? De 31 de agosto a 11 de 

setembro. 

https://www3.unicentro.br/cursos/pedagogia-guarapuava/  

A Semana do Curso de Pedagogia é uma atividade que busca oportunizar aos 

estudantes do curso de pedagogia e demais licenciaturas, o contato com 

diferentes experiências, a troca e o compartilhamento de conhecimentos 

relacionados à pedagogia, a sociedade e a educação. Nesta edição, face aos 

obstáculos impostos pela pandemia do Corona Vírus, ela será realizada, 

totalmente, em modo virtual. A partir do tema “Educação em tempos de 

Pandemia: para qual escola voltaremos? ”, propõe debater, com especialistas, 

professores e profissionais da educação, as demandas educacionais emergidas 

da crise epidemiológica que atinge o mundo e suas particularidades na educação 

do Brasil. Será realizada no período de 31 de agosto a 11 de setembro, por meio 

de palestras, oficinas, atividades culturais, mesas de debate, webnars e 

submissão de resumos expandidos e relatos de experiência. As atividades serão 

certificadas.   

No intuito de aproximar os estudantes de pedagogia e comunidade acadêmica 

das discussões contemporâneas relacionadas às demandas da educação em 

meio à crise social, sanitária e política, (potencializadas pelo Corona vírus); o 

Departamento de Pedagogia decidiu realizar a sua XXVIII Semana de Pedagogia 

de modo virtual em sua totalidade. Para isso, conta com o apoio institucional do 

Núcleo de Educação à Distância (Nead), da Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UNICENTRO. 

Compreendendo as dificuldades emergidas desse contexto, propõe que a 

semana seja um momento amplo de reflexão, debate e proposição de ações e 

medidas que possam garantir a qualidade da educação e dos espaços 

formativos, tanto na situação de isolamento social, quanto no período de pós-

pandemia. Entende que as palestras, mesas e demais manifestações do evento, 

propiciarão ao estudante um momento formativo e um debate mais qualificado 

para compreender a situação atual, as suas implicações sobre a educação e a 

https://www3.unicentro.br/cursos/pedagogia-guarapuava/


prática docente. A Semana Pedagógica será realizada de modo virtual, para isso 

irá contar com a plataforma Licon (Livre Conhecimento) desenvolvida pelo Nead, 

para o desenvolvimento de suas atividades remotas. Serão disponibilizadas na 

plataforma, atividades síncronas e assíncronas. 

Objetivos 

Oportunizar espaços de diálogo e trocas de saberes com as diferentes 

realidades em que ocorre o processo educacional, em meio a pandemia do 

Corona Vírus 

Específicos 

- Debater a situação atual da educação com especialistas e demais 

profissionais da educação, analisando cenários viáveis para a educação pós-

pandemia. 

- Propiciar a comunicação de trabalhos e atividades acadêmicas no âmbito da 

educação.     

- Permitir a articulação do ensino, pesquisa e extensão na produção do 

conhecimento e das práticas pedagógicas direcionadas à justiça social;  

- Conhecer a prática educativa em espaços escolares e não escolares.  

- Estabelecer o compromisso ético na atuação docente e a organização 

democrática da vida social; 

- Conhecer estratégias interdisciplinares de intervenção docente em situações 

concretas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

- Estabelecer diálogo entre a pedagogia e as demais áreas do conhecimento. 

 

Programação (poderá haver alterações) 

Dia 29 de julho 

Cerimônia de abertura - atividade cultural - 
Fala Institucional.  

Início das inscrições e envios de trabalhos. 

 Dia 31 de agosto. 

10h00 - 11h30 - Mesa (síncrona): 
“Experiências das práticas pedagógicas e do 
ensino remoto no ensino básico e médio em 
tempos de pandemia” 

 Palestrantes: Profa Me Eliziane Alvaristo: 
Docente da Rede Pública Municipal de 
Ensino- Educação Especial- de 
Guarapuava/PR, Docente da Associação de 
Pais e Amigos dos Deficientes Visuais - 

Apadevi, Mestre em Ensino de Ciência e 
Tecnologia- PPGECT- UTFPR- Ponta 
Grossa/PR. Membro dos Grupos de Estudos 
GETEC e GEEAD/Cnpq/Unicentro 

 Profa Andrieli Dal Pizzol. Docente da Rede 
Pública Municipal de Ensino- Educação 
Infantil- de Cambé/PR. Mestranda do 
PPGE/Unicentro- Guarapuava/PR, Membro 
dos Grupos de Estudos GETEC e 
GEEAD/Cnpq/Unicentro 

Profa  Eliane Marin. Docente de Matemática 
da Rede Pública Estadual de Guarapuava/PR, 
Mestranda do PPGE/Unicentro, Membro 
dos Grupos de Estudos GETEC e 
GEEAD/Cnpq/Unicentro 



 Mediadora: Profa Dra Jamile Santinello. 
Líder do Grupo de Estudos 
GEEAD/Cnpq/Unicentro  e Vice-Lider do 
GETEC/Cnpq/Unicentro, Coordenadora do 
Laboratório de Comunicação, Educação e 
Tecnologia-LECET/Unicentro. 

 Apoio técnico: Plataforma virtual Meet- 
Estefani Beckmann 

 15h30 - 17h00 - Roda de conversa 
(síncrona) Grupos de Estudos GETEC e 
GEEAD/Cnpq/Unicentro:  “Discussões 
acadêmicas vinculadas ao TCC, na área de 
Educação e Tecnologia, realizadas por 
acadêmicos e acadêmicas do Curso de 
Pedagogia, 4º ano, período noturno”   

1- Mariane Aparecida Machado Acadêmica 
de Pedagogia- Tema: O uso do software 
educativo: programa participar 2 como 
auxílio no processo de alfabetização de 
aluno com deficiência intelectual em uma 
instituição não escolar de ensino;  2- Luana 
Do Belem Fernandes -Tema: Tecnologias 
Assistivas: O uso de softwares na educação 
para pessoas com deficiência visual; 3- Joicy 
Stremel Cabral-Tema: Uso e apropriação de 
aplicativo de celular por meio de curso de 
formação docente para o ensino de alunos 

com transtorno espectro autista - TEA; 4- 
Estefani Beckmann - Tema: Uso do software 
Quizlet na formação inicial docente: Aspectos 
teóricos e práticos de uma plataforma de 
estudos; 5- Moisés Ferreira - Tema: O uso da 
tecnologia mobile na educação; 6- Alex 
Ferreira - Tema: Jogos online: Uma análise 
de seus discursos e potencial educacional 
por meio do Smite; Mediador: Alex Ferreira. 

18h- Mesa Redonda: Tema: Experiências 
universitárias de práticas docentes 
vivenciadas a partir do isolamento social: 
âmbito internacional -  discussões de 
Paraguai e México. Profa Carla Decoud 
(Universidad Nacional de Asunción- UNA- 
Paraguai) Profa Yanira Xiomara de la Cruz 
Castañeda (Universidad de Zacatecas- UAZ- 
México) Mediadora: Profa Dra Jamile 
Santinello.  Líder do Grupo de Estudos 
GEEAD/Cnpq/Unicentro  e Vice-Líder do 
GETEC/Cnpq/Unicentro  e Coordenadora do 
Laboratório de Comunicação, Educação e 
Tecnologia-LECET/Unicentro.  Apoio 
técnico: Plataforma virtual Meet- Estefani 
Beckmann 

19:30h – Palestra – “Educação em tempos de 
pandemia” (Prof. Dr. César Nunes – 
UNICAMP) 

 

Dia 1 de setembro 

15h - Mesa: “A romantização da normalidade 
no cenário de pandemia”. (Atividade 
assíncrona). Sebastião Donizete Santarosa; 
Carlos Busón Boesa; Profa. Dra Laurete 
Ruaro (UNICENTRO) - mediadora. 

19:30h - Mesa Redonda: "Conceitos 
Freirianos em tempos de crises!"- Prof. Dr. 
Juliano Peroza (IFPR-Irati-PR), Bruno, Karine 
Santos, Profa. Dra. Suzete orzechowski 
(DEPED/G/UNICENTRO) (mediadora) 

Dia 2 de setembro 

14h- Roda de conversa -GETFOP/LAPSU. 
Integrantes do grupo de pesquisa (GETFOP) 
e do Laboratório (LAPSU). Também os 
alunos orientados em TCC e Iniciação 

Científica, ligados aos grupos. Coordenação 
– Profa. Dra. Suzete Orzechowski 
(UNICENTRO/G/DEPED) 

15h - Mesa: “Racismo: processos culturais e 
educacionais”. (atividade assíncrona) Profa. 
Me. Marcia Denise Dias e Me.Tauana de 
Oliveira 

19:30h - Mesa:“Processos de privatização 
nas redes de ensino públicas municipais”: 
Grupo de Pesquisa Estado, Políticas e Gestão 
da Educação/PPGE Unicentro. Profa.Dra. 
Michele Fernandes e Profa. Dra. 
Marisa  Schneckenberg. 
(DEPED/I/UNICENTRO) 

 



Dia 3 de setembro

15h - Mesa: "A questão dos cuidados e os 
desafios da educação na luta contra o 
patriarcado". Prof. Dr Alessandro de Melo 
(UNICENTRO), Profa. Me.Ana Claudia 
Marochi (IFPR/UFSC) e Profa. Dra. Rosemeri 
Moreira (DEHIS/G/UNICENTRO),Dra. Angela 
Maria Moura Costa Prates 
(DESES/G/UNICENTRO) 

19:30 - Palestra - Palestra – “Cuidado e 
trabalho feminino no contexto da COVID-19” 
- Rita Lisauskas (Colunista, Jornal Estadão). 

Dia 4 de setembro 

10h - Palestra “Luto na infância: como falar 
sobre a morte com crianças?” Profa. Ma. 
Marita P. Penariol (DEPED/G/UNICENTRO) e 
Dara Maria Martins S. Flores (graduanda em 
Pedagogia - Unicentro e em Psicologia - 
Centro Universitário Campo Real)  

Palestra: “Perdas e lutos em tempos de 
pandemia” - (atividade assíncrona) Profa. 
Ma. Marita Pereira Penariol 
(DEPED/G/UNICENTRO) 

19:30h - Mesa: “A desmistificação dos 
desastres e o papel da Psicologia frente às 
demandas do COVID-19”. Profa. Dra. Carla 
Blum Vestena (DEPED/G/UNICENTRO) , Prof. 
Dr. Leandro Redin Vestena 
(DEGEO/G/UNICENTRO). Mediação: Profa. 
Ma. Marita P. Penariol 
(DEPED/G/UNICENTRO)  
  
Dia 8 de setembro 
9h - Mesa: “Ideologia e ciência na pandemia” 
- Prof. Dr. Adnilson José da Silva 
(UNICENTRO/G/DEPED) e Prof. Dr. Saulo 
Carvalho (UNICENTRO/G/DEPED).  
Dia 9 de setembro 

9h- Palestra: “A pandemia do COVID 19 e a 
ameaça mítica”. Prof. Dra. Luciane Neuvald 
(UNICENTRO/G/DEPED) 

15h - Mesa: “As condições de trabalho do 
professor da Ed. Básica paranaense na 
pandemia”.Profa. Terezinha dos Santos 
Daiprai; Profa. Rosangela Gonçalves de 
Oliveira; Prof.Douglas Rezende. Mediação: 
Profa. Me. Eliane Domenico (UNICENTRO) 

Dia 10 de setembro 
19:30h - Mesa: “As condições de trabalho do 
professor da ed. básica paranaense na 
pandemia”. Profa. Terezinha dos Santos 
Daiprai; Profa. Rosangela Gonçalves de 
Oliveira; Prof. Douglas Rezende.  

6 de agosto 
17:30h – Oficina-  A arte e a educação do 
sensível em tempos de memes. Profa. 
Dra.Laurete Ruaro (UNICENTRO); Prof. Me. 
Neumar Michaliszyn (UFPR) 

19:30h – Mesa: “Aulas remotas: um olhar das 
acadêmicas e mães do curso de Pedagogia”. 
Discentes (UNICENTRO): Eliana Sutil; 
Roberta Caetano; Candida Mirela; Solange 
Barbosa – Profa.Dra. Laurete Ruaro 
(UNICENTRO) mediadora. 
 
Dia 11 de setembro 
15h - Oficina: “Bem estar socioeducativo  na 
relação professor- aluno durante a 
pandemia”- Profa. Psicóloga Jaqueline 
(Faculdade Guairacá) psicologia positiva 
Webinar 

 19h30 - Palestra síncrona: “Educação para a 
morte”. Ma. Angela Morais da Silva 
(Psicóloga do Hospital Regional do Sudoeste 
Walter Alberto Pecèoits - HRSWAP, 
Francisco Beltrão/PR). Mediação: Profa. Ma. 
Marita P. Penariol (DEPED/G/UNICENTRO). 

 


