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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Livro-caderno cartonero e suas possibilidades

Descrição: Aprender a fazer um caderno-livro cartonero a partir da experiência do 
fazer manual e refletindo sobre as possibilidades das histórias que podemos contar 
tendo junto a si um artefato livro-cadernoobjeto feito pelas próprias mãos. E por meio 
do papelão e do fazer cartonero, o objetivo é dar vida a livros-cadernos de forma 
orgânica, passeando por linguagens, explorando materiais, brincando e dando espaço à 
imaginação com cores, recortes e texturas.

Horário: 14h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

Análise do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 
(PDAF) nas escolas do Distrito Federal

Descrição: O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira é uma política 
pública de gestão financeira escolar aplicado ao Distrito Federal. A proposta é refletir 
sobre como ocorre a gestão financeira do PDAF à luz do ciclo de políticas públicas com 
foco na implementação do programa nas escolas do Distrito Federal.

Horário: 18h30

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

A importância do Museu do Cerrado em tempos de pandemia

Descrição: O Museu do Cerrado foi criado no ambiente virtual em 2017 com o objetivo 
de alcançar o maior número de pessoas com diferentes idades e nichos, dentro e fora do 
Brasil para mostrar o nosso Cerrado.

Horário: 15h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

Webnário:  Rede de enfrentamento à violência contra a mulher no Distrito 
Federal

Descrição: O Webnário abordará os conceitos teóricos “tecnologias de gênero”, 
“dispositivo amoroso” e “dispositivo materno”, que auxiliam a explicitar a ocorrência de 
violência contra as mulheres. Após, serão demonstrados dados da CPI do feminicídio, 
da Comissão Parlamentar da Câmara dos Deputados do Distrito Federal de 2020, 
acerca das violências doméstica, sexual, física e no âmbito da saúde cometidas contra 
às mulheres no Distrito Federal, bem como suas sugestões de aprimoramento da rede 
de enfrentamento à violência contra as mulheres. Por fim, serão informadas ao público 
presente as vias de acesso às políticas de proteção para mulheres.

Horário: 16h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Crianças Investigadoras: experiências na América Latina - Colômbia

Descrição: O evento crianças Investigadoras: experiências na América Latina - 
Colômbia é uma atividade vinculada ao Projeto de Extensão Formação docente e 
discente por meio de Trilhas Investigativas próprias das Infâncias. Trata-se de uma 
conferência na qual teremos a presença da professora colombiana Blanca Nelly 
Gallardo Cerón (Semillero Akará), que apresentará, no âmbito da SEMUNI 2021, sua 
experiência de vinte anos na coordenação de grupos Semilleros de Investigación. O 
objetivo principal é compartilhar a construção do processo de investigação com crianças 
colombianas para professoras, professores, estudantes de graduação, familiares das 
crianças vinculadas ao Semillero Brasil e demais interessados.

Horário: 16h30

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

AFROCIENTISTA 1 -IFB/GEPPHERG -  Semana Universitária UnB 2021

Descrição: Mesa de conversa com duas horas de duração, a começar às 17h. Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Políticas públicas, História, Educação das RelaçõesRaciais 
e Gênero (Geppherg/FE-UnB) em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
(Neab-Ceam/UnB) organizam e propõem por meio de seus membros, a apresentação 
de duas mesas (Afrocientista 1e Afrocientista 2) do Projeto Afrocientista, desenvolvido 
em parceria com Abpn- Associação dePesquisadores Negros, e que contribui para 
aproximar as instituições de Ensino Superior e a Educação Básica, apostando no 
protagonismo dos/as jovens negras, desenvolvendo práticas de iniciação à pesquisa 
eprodução científica, por meio da mobilização sobre a consciência racial e social. Esta 
roda de conversa, pretende estimular debates sobre o que é o Projeto Afrocientista, 
suas contribuições para os estudantes do Ensino Médio e algumas de suas reflexões. 
O encontro contará com a participação da coordenadora do projeto (Renísia Cristina 
Garcia Filice), a monitora (Marina de Ávila Noronha) e quatro (do total de 8)estudantes 
de Ensino Médio, (Ana Luiza dos Santos Inácio, Kaio Costa Marques Torres, Sara Lima 
Gaspar eSilvia Caylane Pereira Gusmão) do Instituto Federal de Brasília, escola parceira 
do projeto.

Horário: 17h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Mulheres negras em cena: Educação antirracista, antissexistas, tecnologia, 
artes e direitos humanos - Semana Universitária UnB 2021

Descrição: O Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas públicas, História, Educação 
das Relações Raciais e Gênero (Geppherg/FE-UnB) em parceria com o Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros(Neab-Ceam/UnB) organizam e propõem por meio de seus 
membros, esta mesa que visa promover debates epistemológicos sobre ações e 
movimentações de mulheres negras dentro da academia. A ideia é que as debatedoras/
painelistas possam trocar perspectivas de pesquisa/ações dentro das seguintes 
áreas de investigação: educação, tecnologia, artes e direitos humanos. Ao final do 
debate e interação com as pessoas participantes, esperamos poder trocar pontos de 
convergência e fortalezas, sobretudo analítico-metodológicos contribuindo para o 
campo de investigações antirracistas e antissexistas.

Horário: 19h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Diálogos e práticas de educação ambiental na Geografia: Construindo 
Currículos

Descrição: Promover círculo de conversa sobre as impressões dos discentes a respeito 
de um currículo comprometido com a sustentabilidade socioambiental. Construir um 
quadro, na plataforma Padlet, sobre ideias acerca de um currículo comprometido com 
a sustentabilidade socioambiental. Construir uma proposta de “cartilha participativa” 
sobre as possibilidades da educação ambiental para o currículo

Horário: 08h30

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

Palhaçaria feminina: o riso é um ato de resistência

Descrição: Esta oficina tem como intenção de contemplar algumas temáticas que 
perpassam a palhaçaria feminina, promovendo suas pedagogias e a interlocução 
entre as mulheres. O objetivo é aflorar a comicidade por meio de jogos e dinâmicas 
feitas remotamente. Com o princípio de que rir é um ato de resistência e instrumento 
de transformação. Esta proposta faz parte do Projeto  “Teatro das Oprimidas: oficinas  
com mulheres e estudos teóricos no contexto da educação remota”. A presente ação de 
extensão conta com o apoio da Diretoria de Difusão Cultural do Decanato de Extensão 
(DDC/DEX) por meio de bolsa(s) concedida(s) no Edital Casas Universitárias de Cultura 
(CUC) nº 4/ 2021

Horário: 10h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Caminhos da educação em Oeiras - PI : qualidade, equidade e compromisso 
social

Descrição: A atividade será uma bela oportunidade de dar a conhecer a educação do 
município de Oeiras - Piaui, que destaca-se nos altos índices de competência na leitura 
e escrita das crianças do Ensino Fundamental, bem como em sua participação em 
Olimpíadas do conhecimento em nível nacional e internacional, além das avaliações 
externas e índices do do ideb ( Índice de desenvolvimento da Educação Básica). 
Discutiremos questões sobre o processo de ensino e aprendizagem e a formação de 
professores em um contexto desafiador da pandemia. Os gestores e coordenadores 
explanarão sobre as rádio-aulas, material didático, plataformas utilizadas, participação 
das crianças e famílias, dentre outros aspectos que demonstram o compromisso do 
município de Oeiras com uma educação pública, gratuita e de qualidade superior.

Horário: 14h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Live: Teatro do Oprimido como aliado na Educação

Descrição: Esta live tem como objetivo trazer reflexões sobre o “Teatro do Oprimido” 
desenvolvido por Augusto Boal, pensando o TO como aliado na Educação. A presente 
ação de extensão conta com o apoio da Diretoria de Difusão Cultural do Decanato de 
Extensão (DDC/DEX) por meio de bolsa(s) concedida(s) no Edital Casas Universitárias 
de Cultura (CUC) nº 4/ 2021

Horário: 10h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

AFROCIENTISTA 2 -IFB/GEPPHERG - Semana Universitária UnB 2021

Descrição: O evento pretende estimular debates sobre o que é o Projeto Afrocientista, 
suas contribuições para os estudantes do Ensino Médio e algumas de suas reflexões.

Horário: 17h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Roda de conversa: Diálogos com a gestão escolar em tempos de pandemia

Descrição: Trata-se de uma roda de conversa com gestoras de escolas parceiras 
de nossos projetos de extensão intitulados Círculos Formativos com Professores 
Iniciantes/Ingressantes (CÓDIGO PJ167-2021) e Apoio a gestão escolar na recepÇão 
e acompanhamento de professores iniciantes/ingressantes: Construção de Portfólios 
Formativos (CÓDIGO PJ360-2021), em execução. As escolas parceiras são localizadas 
em diferentes Coordenações Regionais de ensino e com diferenças territoriais, 
educacionais, sociais e políticas, possibilitando  desenvolver um diálogo com com foco 
nas sínteses teórico-práticas sobre a gestão escolar no contexto adverso da atual crise 
sanitária da pandemia da COVID 19.

Horário: 09h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

“Para conhecer os  estudantes da UnB: perfil socioeconômico, ambiente e 
vida universitária

Descrição: Realização de uma oficina para que a comunidade universitária conheça 
dados levantados pelo Observatório Institucional de Equidade (OIE), vinulado ao Nesub, 
sobre o perfil demográfico e socioeconomico dos estudantes de graduação e suas 
percepções sobre ambiente e vida universitária.

Horário: 10h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

A presença de Paulo Freire na Capital Federal e a influência do seu 
pensamento na museologia

Descrição: O Museu da Educação do Distrito Federal celebra o centenário de Paulo 
Freire com uma mesa de palestrantes sobre a ação educacional desenvolvida no                                                                                                        
Distrito Federal, a evolução do seu pensamento pedagógico e a sua influência na 
museologia social. Na mesa serão abordados os momentos mais significativos de suas 
passagens pela Capital Federal, nas décadas de 1960, 1980 e 1990 e apresentadas as 
influências de suas ideias na museologia social. 

Horário: 10h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

A escola em tempos de pandemia: desafios e aprendizagens

Descrição: Atividade consistirá num espaço-tempo de compartilhamento de 
experiências vivenciadas pelos diversos atores sociais do CEF 801 do Recanto das Emas 
( gestores, professores, coordenadores, professores e estudantes) sobre as dificuldades 
e aprendizagens vivenciadas pela comunidade escolar nesse tempo de pandemia.

Horário: 14h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Resistências e insurgências: as percepções da comunidade sobre aborto

Descrição: A proposta visa à realização de uma oficina com a aplicação de uma 
ferramenta metodológica chamada “Rio da Vida”, de caráter horizontal, democrático e 
participativo, acerca das crenças de senso comum sobre o aborto. Sendo o aborto um 
assunto tabu em nossa sociedade e ainda pouco discutido em esferas não-acadêmicas, 
trazê-lo para a Semana Universitária 2021 parece ser de extrema relevância para 
identificar a percepção sobre o tema junto à comunidade. Ainda, realizar a discussão 
desse tema a partir de uma ferramenta de pesquisa não-hierárquica, aberta e 
integrativa pode ensejar o conhecimento sobre quais tipos de discursos (político, moral, 
religioso, misógino, patriarcal) emanam das concepções que se revelarão quando da 
aplicação da abordagem o Rio da Vida. Ademais, a coordenação da oficina informa que, 
após inscrição via SIGAA, entrará em contato com as/os participantes para realização 
da atividade, que ocorrerá através das ferramentas Google Meet e Jamboard.

Horário: 14h30

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Construindo Autonomia: uma década do Projeto Autonomia no centenário 
de Paulo Freire

Descrição: O Colóquio “Construindo Autonomia: uma década do Projeto Autonomia 
no centenário de Paulo Freire” integra a ação acadêmica do projeto de extensão 
“Diálogos com experiências educacionais inovadoras - 10 anos de Projeto Autonomia”. 
Apresentaremos as principais atividades do projeto de extensão ao longo dos 10 anos 
de atuação no Distrito Federal e outros lugares do Brasil, bem como as articulações 
com redes de experiências educacionais inovadoras no mundo - enlaçadas pelos 
pressupostos da práxis pedagógica de Paulo Freire.

Horário: 14h30

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo
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Inscrições aqui! 
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Políticas Públicas e interseccionalidade no acesso ao ensino superior no 
Brasil e em Portugal

Descrição: O Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas, História, Educação 
das Relações Raciais e Gênero (GEPPHERG/FE-UnB) em parceria com o Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros (NEAB-CEAM/UnB) organizam e propõem, por meio de seus 
membros, esta mesa de palestra e debate que terá a participação de Renísia Cristina 
Garcia Filice (Faculdade de Educação - UnB) e  Rovênia Amorim Borges (Instituto 
de Educação - Universidade do Minho). Neste mesmo evento, serão discutidas as 
expressões de racismo nos dois países e apresentados resultados de pesquisas 
empíricas das referidas autoras que fizeram uso da interseccionalidade de gênero, raça 
e classe e outros marcadores para revelar como as desigualdades e as discriminações 
de (re)produzem e se manifestam na sociedade portuguesa e, especificamente, nas 
suas universidades a partir da última década, quando se observa uma mais intensa e 
diversificada mobilidade internacional de estudantes brasileiros para o país ibérico.

Horário: 16h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo
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Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Círculos de cultura e formação de professores

Descrição: Essa ação trata-se de um seminário com a participação do Prof. Renato 
Hilário Reis que nos trará contribuições conceituais dos fundamentos dos círculos de 
cultura freirianos em diálogo com o campo de formação de professores. O objetivo é 
contribuir com uma reflexão teórico-prática dos nossos projetos de extensão que estão 
em desenvolvimento e no qual está vinculado, Círculos Formativos com Professores 
Iniciantes/Ingressantes (CÓDIGO PJ167-2021) e Apoio a gestão escolar na recepção 
e acompanhamento de professores iniciantes/ingressantes: Construção de Portfólios 
Formativos (CÓDIGO PJ360-2021), em parceria com a Escola Classe 831-Samambaia.

Horário: 19h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

O Método de Paulo Freire em Ceilândia: 31 anos de História de 
Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do CEPAFRE

Descrição: Apresentação do trabalho de alfabetização e educação de jovens, adultos 
e idosos trabalhadores(as) em Ceilândia-DF, iniciado pelo Núcleo Paulo Freire de 
Alfabetização de Adultos, de 1985 a 1988, com estudantes do Mestrado em Educação 
da UnB e intensificado, a partir 1989, quando o Centro deEducação Paulo Freire de 
Ceilândia (Cepafre) foi fundado. Esse trabalho resultou na alfabetização de mais de 16 
mil pessoas, com apoio pedagógico da Universidade de Brasília e outras instituições 
parceiras. Na Pandemia, o Cepafre mantém formação permanente de educadores 
(as) de forma virtual pela defesa do Legado de Paulo Freire e em comemoração ao seu 
Centenário.

Horário: 19h30

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Oficina de Colagens digitais

Descrição: Viabilizar a produção de colagens digitais para uso em contextos educativos 
e comunicacionais.

Horário: 10h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

Minicurso – Pesquisa Qualitativa Reconstrutiva: Introdução ao Método 
Documentário

Descrição: Apresentar a origem do Método Documentário, suas etapas de análise 
e sistema conceitual básico. Refletir sobre os princípios fundamentais da Pesquisa 
Qualitativa Reconstrutiva e suas implicações na prática interpretativa do Método 
Documentário. Exemplificar o processo de análise do Método Documentário através de 
um exercício de aplicação prática.

Horário: 8h - 12h e 14h - 18h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

DEUS E O DIABO NO SERTÃO

Descrição: A palestra fará uma incursão no romande brasileiro Grande Sertão: 
Veredas, de Guimarães Rosa, enfocando aspectos relacionados à imanência, mística, 
emocionalidades e subjetividade do ser humano no contexto complexo de sua 
existência.

Horário: 14h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

Mulheres, tecnologias e dispositivos de gênero: a gameplay

Descrição: Esta oficina será realizada em três etapas: (a) realização de uma 
minipalestra acerca do conceito “tecnologias de gênero”, da teórica Teresa de Lauretis, 
e dos conceitos “dispositivo amoroso” e “dispositivo materno”, da pesquisadora Valeska 
Zanello; (b) realização de uma gameplay com as/os participantes da oficina mediante 
jogo de celular “Chapters: Histórias Interativas”, que se baseia na configuração de 
performances estereotipadas para meninas e mulheres; e (c) realização de uma roda 
de conversa com as/os participantes da oficina sobre os temas abordados. Ademais, a 
coordenação da oficina informa que, após inscrição via SIGAA, entrará em contato com 
as/os participantes para realização da atividade, que ocorrerá através da ferramenta 
Microsoft Teams. 

Horário: 14h30

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

I Encontro de Crianças Investigadoras - Semillero Brasil

Descrição: Realização do I Encontro de Infâncias Investigadoras- Semillero Brasil..
Mesa redonda com crianças vinculadas à ação de extensão Semillas Encantadas e 
às escolas parceiras. O Objetivo principal é Promover o encontro de  crianças que 
estejam construindo suas trilhas investigativas em distintas temáticas, como também 
o compartilhamento de seus processos de pesquisa e impacto em suas escolas, suas 
famílias e em seus territórios. Os objetivos específicos são possibilitar que outras 
crianças e professores possam conhecer o trabalho das Trilhas de Investigação em 
desenvolvimento por estudantes vinculados ao Projeto Semillero Brasil, vivenciar 
um primeiro momento local de compartilhamento de experiência como preparação 
para o II Acampamento Internacional de Infâncias Investigadoras e compartilhar com 
professoras, professores e familiares o processo de investigação vivido pelas crianças 
em diferentes espaços de aprendizagem.

Horário: 14h30

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Celebrar Paulo Freire e construir inéditos viáveis na educação popular: a 
experiência do GENPEX

Descrição: A roda de conversa tem como propósito celebrar a memória e a presença de 
Paulo Freire na formação efetuada pelo GENPEX junto ao movimento popular ao longo 
dos 36 anos de parceria, com a reflexão/ação sobre e com os inéditos-viáveis presentes 
na obra freireana e a situação-problema desafio, cunhada e desenvolvida na prática da 
educação popular..

Horário: 18h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

Se Paulo Freire andasse por aqui, o que faria com o verso e reverso dos 
dias?

Descrição: Palestra que possui como inspiração a vida e obra de Paulo Freire, com o 
objetivo de estabelecer alusões e problematizações de seu pensamento sobre algumas 
questões vivenciadas no campo educacional e social contemporâneo, com destaque 
para os desafios do contexto de pandemia. 

Horário: 19h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

2° Encontro do Clube de Colagem na SEMUNI - 2021

Descrição: Encontro virtual destinado a criar um ambiente de debate, 
compartilhamento e criação artística a partir da colagem e do som. Promovido pelo 
Clube de Colagem de Brasília.

Horário: 19h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

Centenário de Paulo Freire:Educação Libertadora e Círculo de Cultura(s)

Descrição: O legado de Paulo Freire no Brasil, por meio da utilização do seu Sistema 
de Educação, teoria, método ou princípios filosóficos, obras, círculos de cultura, 
intercâmbio internacional e experiências com alfabetização e Educação de Jovens 
e Adultos trabalhadores(as). Na exposição oral dialogada será evidenciado temas 
da trajetória da práxis política-pedagógica do Patrono da Educação Brasileira, como 
Educação Libertadora, Educação Bancária, Docência, Questão étnico-racial, Educação 
Popular, Extensão Universitária e Gênero. Convidado Miguel Arroyo (Prof. Titular Emérito 
da UFMG).

Horário: 27/09 - 14h30 | 28/09 - 19h

Dia: 27 e 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf


Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Ações educativas de leitura compartilhada na Primeira Infância e na 
Educação Infantil

Descrição: Pensar a prática de leitura compartilhada e suas implicações na 
Primeira Infância sob a perspectiva da Pragmática do Objeto. Visando expandir os 
conhecimentos acerca da temática através do diálogo entre a teoria e a prática. 
Possibilitando a discussão de ações educativas de leitura desde a Escola Infantil e os 
primeiros encontros do letramento no começo do Ensino Fundamental. Assíncrono/ 
Síncrono.

Horário: Consultar no SIGAA

Dia: 27, 28 e 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Kumunidadi-comunidade. Encontros em tempos de distanciamento social

Descrição: Organizado em ocasião da Semana Universitária UnB 2021, o evento é um 
encontro cuja participação é aberta para estudantes de graduação e pós-graduação das 
instituições brasileiras e estrangeiras e demais interessados (com chamada e seleção de 
trabalhos). Tema do encontro é a noção de comunidade, assim como ela é conceituada 
na pesquisa científica, no sentido teórico e como ferramenta de pesquisa. A chamada 
considera também relatos de experiência sobre o tema da comunidade, nas suas mais 
variadas facetas..Idealizada por pesquisadores e estudantes da Faculdade de Educação, 
o evento dá destaque as implicações formativas do debate sobre comunidade, tendo em 
vista a condição de distanciamento social que carateriza o momento atual, no sentido 
também da criação de laços na comunidade acadêmica e sua relação construtiva e de 
troca com a sociedade civil..Em homenagem a Paulo Freire e sua atividade na Guiné 
Bissau, o título do evento “kumunidadi-comunidade” é em língua crioula da Guiné. 
Palestrantes convidados serão de preferência pesquisadores africanos e africanas e(ou) 
cujas pesquisas se dedicam a questão da comunidade a partir de estudos sobre África e 
negritude.

Horário: Consultar no SIGAA

Dia: 27, 28, 29 e 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Assista no YouTube Semana UnB 2021  - Sala 03

Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

O que a antropologia tem a dizer sobre aprendizagem?

Descrição: A partir dessa interrogação inicial a atividade estruturada emformato de 
minicurso busca mapear abordagens clássicas e contemporâneas da antropologia na 
interface com a educação. O campo epistêmico da discussão pretende colocar em cena 
elaborações que ultrapassam a crítica ao cognitivismo e propõe ampliar a compreensão 
da aprendizagem para além deoposições como formal/informal, mente/corpo, 
internalização/socialização. Tendo a etnografia comofonte de renovação permanente da 
teorização antropológica, a aprendizagem é temati zada por meio denoções como parti 
cipação, educação da atenção, gênese e nexos ecológicos de construção da pessoa eda 
corporalidade em processos de aprendizagem da cultura.

Horário: 14h

Dia: 28 e 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

A Educação Infantil no ensino remoto: desafios e possibilidades

Descrição: Pensar a prática de leitura compartilhada e suas implicações na Primeira 
Infância sob a perspectiva da Pragmática do Objeto. Visando expandir os conhecimentos 
acerca da temática através do diálogo entre a teoria e a prática. Possibilitando a 
discussão de ações educativas de leitura desde a creche até a alfabetização.

Horário: Consultar no SIGAA

Dia: 28, 29, 30/09 e 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

UnB NO PARANOÁ: HISTÓRIAS DE LUTAS, RESISTÊNCIAS E PERSPECTIVAS

Descrição: Debater a importância da UnB no Paranoá, Itapoã e região por meio das 
vozes da comunidade que constituem lutas e resistências históricas em favor da 
presença da universidade nos campos do ensino, da pesquisa e da extensão.

Horário: 19h

Dia: 30/09 e 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

O que te ajuda a continuar estudando? - Mostra de Vídeos sobre “Gestão 
do Estudo: desafios na pandemia”

Descrição: Serão apresentados vídeos produzidos pelos alunos sobre suas estratégias 
de Estudo. Os vídeos tratam de temas sobre gestão do estudo na pandemia, rotina, 
organização, desafios e estratégias para se manter estudando em tempos sensíveis. 
Foram produzidos no Projeto “Meninas Velozes” e está vinculado ao Projeto “ Meninas 
Velozes: Ensino Médio CEMEB”. A produção foi feita por alunos(as) da disciplina de 
Psicologia da Educação que se sensibilizaram com a evasão no Ensino Médio e fizeram 
os vídeos pensando nos alunos que estão enfrentando dificuldade para continuar 
estudando.

Formato: Gravada

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 
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Inscrições aqui! 
Faça seu cadastro no SIGAA, clique em “Cursos e Eventos Abertos” e busque pelo título da ação. 

Programação: Faculdade de Educação (FE/UnB)

Performance: Cuida Delas

Descrição: 1. Apresentação do Curta “Cuida Delas” 2. Roda de Conversa com as atrizes. 
A presente ação de extensão conta com o apoio da Diretoria de Difusão Cultural do 
Decanato de Extensão (DDC/DEX) por meio de bolsa(s) concedida(s) no Edital Casas 
Universitárias de Cultura (CUC) nº 4/ 2021.

Formato: Gravada

https://www.youtube.com/channel/UCArFbFyPcHL5D5Get_HnZZg
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf

