
de 19 a 06 de agosto

15h - Live “Aprendendo com as Plataformas Institucionais - Aprender3 e Office365”
Acesso: youtube.com/watch?v=bl49DliYCiA

17h - #InspiraUnB
Palestra “E se fôssemos capazes de criar outro paradigma? Os desafios que se apresentam à cidadania num mundo em pandemia”. 
Pilar del Río (Fundação Saramago)
Informações: boasvindas.unb.br/inspira-unb
Acesso à palestra: youtube.com/unbtv com duas transmissões paralelas ao vivo, uma em espanhol e outra com tradução simultânea 
para o português.

19/7 (segunda-feira)

ATO 1

ATO 2

14h - Círculos de Cultura Tecendo Redes “Paulo Freire: tecendo redes na História e na Museologia”
Acesso: youtube.com/c/gepphergunb

21/7 (quarta-feira)

10h, 14h e 20h
Boas-vindas aos Calouros (Direção, Coordenação, Assessoria Pedagógica, Coordenação de Extensão, CAPE, Comissão 
de Cuidados Coletivos e Observatório Institucional de Equidade)
Acesso: conferenciaweb.rnp.br/webconf/nte-videoconferencias

22/7 (quinta-feira)

Boas-vindas ao semestre 2021.1 da Faculdade de Educação

ATO 3

“Enquanto eu luto, sou movido pela esperança; e se eu lutar com esperança, posso esperar.”

“Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos.”

“Palavra não é privilégio de algumas pessoas, mas o direito de todos.”

http://youtube.com/watch?v=bl49DliYCiA
 https://www.boasvindas.unb.br/inspira-unb
http://www.youtube.com/unbtv
http://youtube.com/c/gepphergunb
http://conferenciaweb.rnp.br/webconf/nte-videoconferencias


ATO 4

19h - Aula Magna da Faculdade de Educação “O legado de Paulo Freire para a educação brasileira”
Conferencista: Fátima Bezerra (Governadora do Rio Grande do Norte)

Mediadora: Professora Maria Luiza Pinho Pereira (FE)
Acesso: youtu.be/RbfarjssFtE 

ATO 6

10h - Oficina “Crie conteúdos interativos com Genially” Para Professores
Informações: cead.unb.br

14h -   Live “Escrita científica: o letramento científico é para todos”
Prof. Dr. Marcos Costa (IL/UnB)

Acesso: youtube.com/channel/UCHcjtOvZWB3vZ09sQapZ-AA 

26/7 (segunda-feira)

28/7 (quarta-feira)

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”

“Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão.”

“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.”

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”.

10h - Oficina “Crie conteúdos interativos com Genially” Para Estudantes 
Informações: cead.unb.br

14h30 - Reunião Coletiva FE
Acesso: conferenciaweb.rnp.br/webconf/nte-videoconferencias

15h - Caminhos da educação na perspectiva freireana: Experiências e discussões parlamentares
Participação Cepafre e Deputada Rosa Neide 
Acesso: youtube.com/channel/UCHcjtOvZWB3vZ09sQapZ-AA

19h - Saiba tudo sobre Atividades Complementares e Estágio no curso de Pedagogia
Acesso: youtube.com/channel/UCHcjtOvZWB3vZ09sQapZ-AA

ATO 5

ATO 7

27/7 (terça-feira)

29/7 (quinta-feira)

http://youtu.be/RbfarjssFtE 
http://cead.unb.br  
http://cead.unb.br  
http://cead.unb.br  
http://cead.unb.br  
http://cead.unb.br  
http://www.cead.unb.br/ 
http://www.cead.unb.br/ 
http://www.cead.unb.br/ 
http://www.cead.unb.br/ 
http://conferenciaweb.rnp.br/webconf/nte-videoconferencias
http://youtube.com/channel/UCHcjtOvZWB3vZ09sQapZ-AA
http://youtube.com/channel/UCHcjtOvZWB3vZ09sQapZ-AA


“Num país como o Brasil, manter a esperança viva é 
em si um ato revolucionário.”

ATO 8

10h - Fórum de Inspirações Educativas para Docentes
Informações no linktree @coeducaunb

18h - De estudante para estudante (CAPE) “Preparar o retorno presencial para a FE com segurança”
Assembleia dos Estudantes da FE

Acesso: conferenciaweb.rnp.br/webconf/nte-videoconferencias

ATO 10

Oficinas Calo(u)rosas DAC/DASU/COEDUCA
Informações no linktree @coeducaunb

30/7 (sexta-feira)

02 a 06 de agosto

“Amar é um ato de coragem.”

“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E 
esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, 

esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo…”

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes.”

Cursos básicos:
• Noções de Informática
• Português Instrumental
• Escrita científica

ATO 9

• Matemática básica
• Lógica elementar

Informações: cead.unb.br

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/nte-videoconferencias 
http://cead.unb.br

