Tema: Ensino Superior na contemporaneidade: possibilidades
e desafios
A programação do Workshop Docente 2021/1 inclui atividades com diferentes
propostas, a fim de oferecer subsídios comuns para a nossa atuação, bem como
intensificar os espaços de diálogo e troca de experiências e reflexões. Assim,
fortalecemos as possibilidades de enriquecer a formação que ofertamos e
criamos formas de enfrentar os desafios que temos adiante.
Além de oficinas mais operacionais e das reuniões de coordenação que
tradicionalmente já ocorrem no período, nesta edição também teremos os
seguintes formatos de atividades:
Diálogos de Possibilidades: têm a intenção de apresentar e discutir perspectivas
pedagógicas comuns à instituição, considerando as possibilidades e tendências
contemporâneas do Ensino Superior.
Diálogos Desafiadores: propõem-se a abordar temáticas que representam
desafios importantes e inadiáveis para a atuação docente no Ensino Superior,
sobretudo diante dos cenários mais recentes.
Mesa de Debate: a partir da exposição de experiências e estratégias criadas por
docentes em seus respectivos cursos, o objetivo é proporcionar a circulação e a
troca de bagagens, debatendo e fundamentando as estratégias que temos usado
no dia a dia de nossa atuação.
Salas de Bate-Papo: são espaços abertos e mediados de conversa e escuta. Você
tem algo a compartilhar sobre o tema? Tem dúvidas, reflexões, experiências para
dividir? Quer escutar o que colegas vêm pensando a esse respeito? Participe e
vamos, juntos, pensar e construir caminhos compartilhados para alguns dos
desafios que temos enfrentado.

PROGRAMAÇÃO
26/01
Horário definido pela
Coordenação

Teams

Reunião com as Coordenações: Informes gerais e planejamento do
semestre

Abertura Oficial
09:00 – 09:30 – Abertura Solene.
09:30 – 10:00 – Diálogo de Possibilidades:
Caminhos pedagógicos do Centro Universitário São
Camilo no Cenário Contemporâneo.
Palestrante: Professora Dra. Celina Camargo
Bartalotti.
Neste Diálogo, será abordada a concepção
pedagógica do Centro Universitário São Camilo,
tendo em vista o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) vigente entre 2021 e 2025.
27/01
09:00 – 11:00

Teams

Vagas: 200
Inscrições até
10:00 – 10:15 – Espaço para Perguntas.
10:15 – 10:45 – Diálogo de Possibilidades: O 25/01/2021
currículo como percurso em busca de uma
aprendizagem significativa.
Palestrante: Professora Me. Luciane Pedro.
Neste Diálogo, dando continuidade ao anterior,
conversaremos sobre a própria definição de
currículo e sobre a perspectiva curricular com foco
nas competências, enquanto possibilidade para um
processo de ensino-aprendizagem significativo.
10:45 – 11:00 – Espaço para Perguntas.
11:00 - Mensagem e Acolhimento para 2021.
Professor Me. Padre João Batista Gomes de Lima,
Reitor do Centro Universitário São Camilo.

PROGRAMAÇÃO
09:00 – 09:45 - Diálogo Desafiador: Novas formas
de ensinar e aprender: o ensino para além da sala
de aula presencial.
Palestrante: Professora Dra. Elisa Vieira.
Neste Diálogo, a proposta é discutir as
transformações e demandas que vêm direcionando
o ensino para além da sala de aula presencial, com
foco nas possibilidades de explorarmos outras
presencialidades possíveis e profícuas em espaços
(físicos ou virtuais) que vão além da sala de aula
convencional.
09:45 – 10:00 – Espaço para Perguntas.

28/01

Teams

Vagas: 200
por turma.
10:00 – 10:45 – Mesa de debate: Êxitos e tropeços Inscrições até
com o ensino remoto em 2020: construindo 26/01/2021
caminhos e compartilhando expectativas.
Palestrantes: Professora Dra. Aline Paternostro,
Professora Dra. Juliana Bianchi e Professora Dra.
Léa Dolores R. de Oliveira.
Sabemos que muitos foram os desafios enfrentados
no ano de 2020, sem que houvesse tempo hábil
para nos prepararmos para os imprevistos surgidos.
Entre tentativas, êxitos e tropeços, chegamos em
2021 com uma bagagem ainda mais valiosa. Por
isso, a intenção desta mesa de debate é
proporcionar um espaço de troca, para dividirmos
os caminhos construídos e as expectativas que
nutrimos para este novo ano letivo.
10:45 – 11:00 – Espaço para Perguntas.

29/01
14:00

01/02
10:00 – 12:00

Teams

Reunião de Coordenação: Eixo Institucional

Teams

Oficina: Aprenda os Novos Recursos
Funcionalidades do Teams
Responsável: Trivium Microsoft e TI São Camilo

e

Vagas: 40
Inscrições até
28/01/2021

PROGRAMAÇÃO
09:00 às 09:30 – Diálogo Desafiador: A avaliação no
Ensino Superior.
Palestrante: Professora Dra. Thais Cristina Rades.
Este Diálogo tem seu foco na questão da avaliação.
Se este já era há muito um tema central para quem
atua
no
Ensino
Superior,
os
cenários
contemporâneos (sobretudo os mais imediatos
enfrentados em 2020) nos trazem novas indagações
a esse respeito. Para discutir o assunto, fundamentar
nosso olhar para a prática avaliativa em uma
perspectiva formativa e pensar possibilidades para
aprimorar nossa atuação, em consonância com o
foco curricular orientado por competências, propõese uma conversa sobre os fundamentos e desafios
da avaliação no Ensino Superior.

02/02

Teams

09:30 – 09:45 – Espaço para Perguntas.
10:15 – 11:00 – Sala de Bate-Papo: Tendências: a
educação híbrida.
Mediadora: Professora Cristiane Regina Ruiz.
Um dos desafios que hoje enfrentamos é o da
educação híbrida, que cada vez mais surge como
tendência no Ensino Superior. Quais são as
possibilidades desse modo de organização do
ensino? Quais são suas vantagens e desvantagens?
Como caminhar para uma proposta de educação
híbrida que efetivamente agregue qualidades ao
processo de ensino-aprendizagem? Vamos, juntos,
pensar sobre estas e outras indagações.

Vagas: 200 por turma
Inscrições até
29/01/2021

PROGRAMAÇÃO
Teams

03/02
Teams

09:00 – 10:00 – Oficina: Conhecendo a ferramenta Vagas: 40
Stream e aprendendo a gerenciar vídeos.
Inscrições até
Responsável: Claudio Massati Hosakawa.
01/02/2021
10:30 – 11:00 - Sala de Bate-Papo: Inclusão e
exclusão digital.
Mediadora: Profa. Glaucia Guerra Benute.
A questão da acessibilidade digital vem se
destacando como uma das urgências da
contemporaneidade, tanto pelas transformações
tecnológicas cada vez mais rápidas e significativas,
quanto pela demanda cada vez mais improrrogável
de participação nos variados contextos digitais
(trabalho, ensino etc.). No caso do Ensino Superior, a
questão afeta docentes e discentes, que muitas Vagas: 200
vezes não estavam (e ainda não estão) preparados
Inscrições até
para o acesso digital, seja por questões econômicas,
01/02/2021
culturais ou geracionais, entre outras. Além disso,
um dos efeitos colaterais desse cenário é a
intensificação da exclusão de pessoas com
deficiência: se já encontravam obstáculos
importantes nos cenários convencionais de ensino,
agora enfrentam novas dificuldades. Como podemos
atuar para reverter ou minimizar a exclusão digital?
Quais são os caminhos que podemos seguir para a
inclusão cada vez mais ampla nesses novos
contextos? Vamos, juntos, pensar sobre estas e
outras indagações.
Reuniões de Coordenação: Cursos de Graduação (período e horário definidos
por cada Coordenação)

04/02

Teams
14:30 - Reunião de Coordenação: Eixo Institucional

05/02
14:00 – 15:00

Teams

Oficina: Produção de Material para gravações
Responsável: Ygor Matos de Souza e Daniel Barboza

Vagas: 50
Inscrições até
03/02/2021

Inscrições:
Para efetuar sua inscrição nas atividades específicas, acessar:
https://portal.saocamilo-sp.br/CursosDeExtensao/index.php/principal/login
Dúvidas, favor entrar em contato pelo e-mail eventos@saocamilo-sp.br

