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A  Pró-‐Reitoria  de  Ensino  de  Graduação  da  Universidade  Estadual  Vale  do  Acaraú   (PROGRAD/UVA),   por  
meio   da   Coordenação   Institucional   do   Programa   de   Bolsas   de   Iniciação   à   Docência   (PIBID2013/UVA),  
informa  que  estão  abertas  as  inscrições  para  os  minicursos  do  VI  PIBID  UVA  –  Saberes  Docentes  e  a  sala  
de  aula:  entre  os  “nós”  da  educação.  As  inscrições  podem  ser  feitas  até  o  dia  30/06/2017,  no  endereço  
eletrônico:  https://www.even3.com.br/vipibiduva.    

MINICURSOS  –  VI  PIBID  UVA  

Biologia  forense:  o  uso  das  ciências  criminais  no  ensino  de  Biologia.  

Utilizando  estratégias  para  tornar  o  ensino  de  Ciências  atrativo  e  de  fácil  aprendizagem.  

Noções  básicas  de  aulas  práticas  em  laboratório.  

Educação  ambiental:  da  teoria  à  prática.  

Jogar  ou  não  jogar?  Eis  a  questão.  A  criação  de  jogos  didáticos  para  a  assimilação  de  conteúdos  de  
ciências.  

O  professor  como  agente  motivador.  

As  práticas  docentes  também  podem  dialogar  com  a  comunidade:  Fazendo  a  conexão  com  a  realidade  e  a  
visão  de  mundo  compartilhada  pelos  discentes.  

Discutindo  Gênero.  

Educação  Contextualizada  no  Nordeste.  

Gênero  e  escola  combinam?  Um  debate  sobre  o  lugar  do  gênero  no  currículo  escolar.  

Vitimismo  ou  realidade:  Uma  abordagem  sobre  o  feminismo  na  sociedade  contemporânea.  



 

Suicídio  -‐  Viver  vale  a  pena,  suicídio  nunca!  

Hidroginástica.  

Atividades  Rítmicas  Expressivas  –  Ritmos.  

Metodologia  da  Pesquisa  Científica:  princípios  introdutórios.  

Desatando  nós  no  processo  de  ensino-‐aprendizagem.  

Nutrição:  refletindo  sobre  uma  alimentação  saudável.  

A  relevância  da  atuação  do  profissional  de  educação  física  na  educação  infantil.  

A  física  na  audição  humana.  

Lendas  e  as  constelações.  

Demonstração  da  propriedade  refletora  das  cônicas  com  uma  perspectiva  física.  

Mostra  brasileira  de  foguetes  em  uma  perspectiva  física.  

Instrumentos  de  medidas  –  paquímetro  e  micrômetro.  

Uso  de  materiais  didáticos  para  o  ensino  de  educação  ambiental.  

Aulas  experimentais  para  o  ensino  de  biologia  e  química.  

A  “tic”  e  o  ensino  da  química  -‐  uma  aliada  da  proposta  de  trabalho  interdisciplinar.  

Alimentação  saudável  –  aspectos  químicos  e  biológicos  dos  alimentos.  

Produção  de  cartazes  interativos  no  ensino  de  biologia  e  química  como  proposta  metodológica.  

Ensino  de  língua  inglesa:  a  competência  docente  em  sala  de  aula.  

A  importância  do  tópico  frasal  para  a  construção  do  parágrafo.  



 

Gêneros  textuais  como  mecanismo  de  interação  social.  

As  competências  cobradas  na  redação  do  Enem:  Dicas  para  não  zerar  na  prova.  

Novo  acordo  ortográfico  da  língua  portuguesa.  

O  cinema  como  instrumento  de  ensino-‐aprendizagem  de  literatura.  

Preconceito  linguístico,  mitos  e  desafios  na  sala  de  aula.  

Produção  textual:  problemas  e  possíveis  abordagens  metodológicas.  

A  contribuição  dos  recursos  audiovisuais  para  o  ensino  e  formação  dos  futuros  docentes.  

Explorando  o  uso  do  GeoGebra  na  matemática  do  ensino  médio.  

Resolução  de  problemas  geométricos.  

Uso  do  jogo  “TABELA  R.H.I”  no  ensino  de  conteúdos  do  ensino  fundamental.  

O  ensino  de  estatística  por  meio  dos  jogos.  

A  pedagogia  de  projetos  no  processo  de  ensino-‐aprendizagem.  

O  uso  de  materiais  concretos  como  estratégia  facilitadora  para  o  ensino  da  matemática  nas  séries  iniciais.  

O  lúdico  como  ferramenta  pedagógica  no  ensino  de  ciências.  

Trabalhando  novas  metodologias  para  o  ensino  de  química  em  prol  a  cidadania.  

Aplicativos  e  softwares,  estratégias  no  ensino  de  Ciências.  
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