
Plano Nacional de Formação de

Professores da Educação Básica

JORNADA 
INTERDISCIPLINAR 

ACADÊMICA 

V JOIA

DO 
PARFOR/UFPI 

CPCE/Bom Jesus: 19 e 20 de Fevereiro de 2015

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz 

parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode 

dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”
(Paulo Freire)

COORDENAÇÃO

Profª Ms. Maria da Glória Duarte Ferro
Prof. Ms. José Ribamar Lopes Batista

ORGANIZAÇÃO

Profª Ms. Maria da Glória Duarte Ferro
Prof. Ms. José Ribamar Lopes Batista

Profa. Ms. Aldina de Figueiredo Cunha
Profa. Ms. Janete Diane Nogueira Paranhos

Prof. Julio Antonio Froz

APOIO

Conceição de Maria Oliveira Cordeiro 
 Feliciana Lisboa Guimarães
Luiz Gustavo Aragão da Silva 

Maria do Desterro Rayla Oliveira
Raimunda Nonata Ferreira Aragão

Roque dos Santos Reis Neto

TARDE

13h30min – 17h30min

Oficina (Pedagogia)

·“Literatura Infantil: leitura e contação de histórias” 

Ministrante: Profa. Ms. Márcia Evelin de Carvalho

20/02/2015 (SEXTA-FEIRA)

MANHÃ

8h-10h

·Entrega do Catálogo Raisonné de Cândido 
Portinari ao Diretor do campus.

·Distribuição de Material de Apoio Pedagógico 
para alunos e professores do PARFOR/UFPI

www.ufpi.br/parfor
Acesse nosso site:

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Vanessa Souza Rodrigues de Moraes



 

 

 O Ensino Superior vem passando por muitas 

modificações nos últimos anos que têm alterado 

significativamente o cotidiano das instituições e 

da gestão dos cursos. Em face deste novo 

contexto e considerando que a qualidade do 

ensino depende de uma gestão acadêmica de 

excelência, a Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), por meio da Pró-Reitora de Ensino de 

Graduação (PREG) e da Coordenação Geral do 

Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (PARFOR), promove a I Jornada 

Interdisciplinar Acadêmica (JOIA) com o 

propósito de levar a todos os campi/polos 

encontros de cunho acadêmico-científico e 

prático aos alunos do PARFOR. 

 A Jornada Interdisciplinar Acadêmica do 

PARFOR/UFPI se configura como um evento 

científico e acadêmico de articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, a ser promovido 

semestralmente pela UFPI, através do PARFOR, 

nos campi/polos situados fora da sede: Batalha, 

Bom Jesus, Esperantina, Floriano, Parnaíba e 

Picos. 

 A programação da JOIA do PARFOR/UFPI 

contemplará conferência, ciclo de palestra, 

torneio esportivo, exposição de trabalhos 

acadêmicos e científicos, minicursos e oficinas, 

em conformidade com os cursos ofertados em 

cada campus/polo.

APRESENTAÇÃO

19/02/2015 (QUINTA-FEIRA)

MANHÃ

10h

Acolhida

10h30min – 11h

Mesa Redonda

·"Formação docente na UFPI através do PARFOR: 
realidades e perspectivas"

Participantes: 

Coordenadora Geral do PARFOR/UFPI (Profa. Ms. 
Maria da Glória Duarte Ferro)

Coordenador Adjunto (Prof. Ms. José Ribamar 
Lopes Batista)

Coordenadora Local/Apoio do Curso de 
Pedagogia (Profa. Ms. Janete Diane Nogueira 
Paranhos)

Mediadora: Coordenadora Local (Profa. Ms. 
Aldina de Figueiredo Cunha)

11h – 12h

Reunião Geral

·Orientações gerais para utilização do SIGAA

Coordenação: Julio Antonio Froz (NTI)

12h – 13h30min: Intervalo para almoço

PROGRAMAÇÃO

 A JOIA do PARFOR/UFPI objetiva, de modo 

geral, promover o intercâmbio acadêmico e 

cultural dos estudantes em formação e, nesse 

sentido, os objetivos específicos pretendidos são:

 ŸPossibilitar a interação entre coordenadores, 

docentes e discentes do PARFOR/UFPI;

 ŸDiscutir temas de interesse acadêmico e 

c ient í f ico,  voltados à  formação de 

professores;

 ŸSocializar conhecimentos teórico-práticos 

que possam dar sustentação às propostas de 

intervenção para a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade local e da sociedade, de 

modo geral;

 ŸIncentivar e valorizar a produção acadêmica 

e científica da UFPI;

 ŸApresentar resultados de trabalhos e de 

experiências da comunidade acadêmica; 

 ŸPromover a produção e a divulgação de 

atividades de ensino, extensão e cultura;

 ŸValorizar e difundir novas experiências, 

desenvolvidas pelos acadêmicos, na busca do 

efetivo exercício da cidadania e do bem-estar 

social; 

 ŸEstimular a melhoria do desempenho 

acadêmico e profissional dos acadêmicos;

 ŸContribuir no cumprimento da carga horária 

de Atividades Complementares dos cursos do 

PARFOR/UFPI.

OBJETIVOS
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