
Dia 11 de fevereiro de 2020

Público: Servidores dos Campi Sertão e 
Ibirubá
Local: Auditório Central do Campus Ibirubá

    PROGRAMAÇÃO :

MANHÃ

9h às 9h30min- Credenciamento e recepção com coffee break;

9h30min- Abertura com os Diretores Gerais e/ou de Ensino dos Campi;

9h30min às 10h- Proposição Artística (Coordenação Professora Elisa Iop - IFRS - Campus Sertão) 

10h às 11h30min-

Mesa de diálogo:

“Entrelaçamentos da
Comunicação não violenta e

da Cultura da Paz”

*Gabriele Albuquerque Silva
(Psicóloga- Campus Sertão)

*João Paulo Bittencourt Cardozo
(2º Promotor de Justiça Criminal de Carazinho/RS 
e Voluntário do movimento pela Paz Sepé Tiarajú)

11h30min às 13h30min- Intervalo para Almoço;

TARDE

13h30min-  Retorno das  atividades no Auditório  Central  e  condução dos  oficineiros  para os
locais de cada oficina;

14h às 16h- OFICINAS INTERATIVAS;

16h- Encerramento com coffee break (refeitório);



Oficina 1: Avaliações online com o Google Formulários. 
(Feedback, nota, e trilhas)

Breve descrição da Oficina

 

Desenvolvimento  de  avaliações  utilizando  o  Google
Formulários.  Implementação  de  nota,  Feedback,  e
ainda  a  possibilidade  de  criação  de  trilhas  com
caminhos condicionados à resposta.

Ferramentas/Materiais/Requisitos: Laboratório  de  Informática  com  Internet,  Projetor
multimídia. 

Número de participantes:  20

Ministrante(s): Rodrigo Farias Gama

E-mail: rodrigo.gama@ibiruba.ifrs.edu.br

Biografia:
GOOGLE.  Ajuda  do  Editores  de  documentos.  https://support.google.com/docs/?
hl=pt&authuser=0#topic=1382883



Oficina 2 Bonecas Abayomi e Turbantes: amarrações 
africanas em tecidos 

Breve descrição da Oficina A oficina tem como objetivo possibilitar que os 
participantes conheçam e confeccionem as 
bonecas Abayomi e as amarrações africanas- 
turbantes, valores civilizatórios símbolos de 
resistência  para comunidade negra. As bonecas e
os turbantes além de serem belos se colocam 
como elementos de afirmação das raízes da 
cultura afro brasileira e também do poder e 
determinação das mulheres negras.

Ferramentas/Materiais/Requisitos: Data Show, computador, retalhos de tecidos de 
malha preto e coloridos, tesouras para recortar os 
tecidos para as Bonecas Abayomi e para os 
turbantes cada participante deverá trazer (manta) 
ou tecido medindo 1m50cm ou 2 m.

Número de participantes:  20

Ministrante(s): Ana Maria da Rosa Prates

E-mail: mayprates@bol.com.br

Biografia: 

 Mestre em História – Universidade de Passo Fundo – RS                 

 Especialização em Educação Profissional Integrada a Educação Básica na Modalidade Educação 
de   

 Jovens e Adultos. Instituto Federal Sul-Rio-grandense Campus Passo Fundo - RS   

 Especialização em Gestão Escolar. Universidade Federal do  Rio Grande do Sul –  Faculdade de  
Educação – 

mailto:mayprates@bol.com.br


Porto Alegre- RS

Especialização em História do Brasil – Área de Concentração: História Sócio-Econômica do Rio 
Grande do 

Sul Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo-RS

 Licenciatura Plena de História   - Universidade de Passo Fundo - Passo Fundo-RS 

Professora de História e Geografia da Rede Pública Estadual

Integrante da Associação Cultural de Mulheres Negras – ACMUN -RS

 

 



Oficina 3 Cosmética Natural: Beleza saudável

Breve descrição da Oficina A oficina visa a preparação de cosméticos naturais 
simples com materiais acessíveis e facilmente 
disponíveis.

Ferramentas/Materiais/Requisitos: A oficineira providenciará todos os materiais, matérias 
primas para a produção dos cosméticos, bem como 
frascos para o armazenamento dos mesmos, e para tanto
solicita a colaboração financeira de R$15 por 
participante.

Número de participantes: 15

Ministrante(s): Ana Dionéia Wouters

E-mail: Ana.wouters@ibiruba.ifrs.edu.br

Biografia:



Oficina 4

Desenvolvimento de tecnologias assistivas 
Breve descrição da Oficina Trata do histórico de desenvolvimento de tecnologias 

assistivas ao longo de 13 anos de trabalho no IFSC, 
Campus Chapecó. Trás ainda, algumas recomendações 
de projeto e um estímulo a essa linha de pesquisa.

Ferramentas/Materiais/Requisitos: Data Show e sistema de som 

Número de participantes: 

Ministrante(s): Cristiano Kulman

E-mail: Cristiano.kulman@ibiruba.ifrs.edu.br

Biografia:

Possui  graduação  em  Engenharia  Mecânica  pela  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  (2003),  mestrado  em
Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (2006) e doutorado em Engenharia Mecânica
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2015). Atualmente é prof. de ed. básica, técnica e tecnológica do
Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Projeto
de Produto, Processos de Fabricação, atuando principalmente nos seguintes temas: Equipamentos automatizados e
tecnologias assistivas. 



Oficina 5 As abelhas e o meio ambiente

Breve descrição da Oficina A oficina será realizada no LApis Laboratório de 
ensino, pesquisa e extensão em apicultura e 
meliponicultura do IFRS Campus Ibirubá.

Será abordado noções sobre apicultura e 
meliponicultura, equipamentos e manejos de criação. 
Contextualização sobre as abelhas e o meio ambiente. 
Apresentações das ações de ensino, pesquisa e extensão 
sobre a criação de abelhas realizadas no campus.

Atividade prática no apiário e meliponário.

Ferramentas/Materiais/Requisitos: Sem requisito.

Recomendações: Uso de calça grossa, cabelo comprido 
amarrado, bota de couro ou borracha cano longo e não 
usar perfume

Número de participantes:  15 

Ministrante(s): Renata Porto Alegra Garcia

E-mail: renata.garcia@ibiruba.ifrs.edu.br

Biografia:

WIESE, Helmuth. Apicultura Novos Tempos. 2ª ed. Agrolivros. Guaiba, RS, 2005.



Oficina 6 Noções básicas de fotografia no celular.

Breve descrição da Oficina A oficina tem como objetivo sensibilizar e desenvolver

o olhar fotográfico dos participantes, para tal objetivo,

será  abordado  temas  de  composição e  técnica

fotográfica, seguido  de  um  momento  prático  para

fotografar  e  posterior  dialogo  sobre  as  imagens

capturadas.

Ferramentas/Materiais/Requisitos: Smartphone

Número de participantes: 25

Ministrante(s): Marcos Rafael Tavares

E-mail: marcos.tavares@ibiruba.edu.br

Biografia:

HENRY, Caroll. Leia Isto Se Quer Tirar Fotos Incríveis. Editora Gustavo Gili, 2014, 128 p.

mailto:marcos.tavares@ibiruba.edu.br


Oficina 7 O cérebro da criança e do adolescente

Breve descrição da Oficina Abordagem sobre as questões fisiológicas do cérebro da
criança e do adolescente, apontadas pela neurociência, e
estratégias/ferramentas para melhor lidar com emoções 
e relacionamentos nessas fases. 

Ferramentas/Materiais/Requisitos: Sala de aula, quadro, pincel, projetor (próprio) e 
materiais didáticos (próprios)

Número de participantes: 20

Ministrante(s): Daniela Batista dos Santos

E-mail: daniela.santos@ibiruba.ifrs.edu.br

Biografia:  Engenheira Agrônoma (UPF – 2005 a 2009), Mestra em Produção Vegetal (UPF – 2010 a 2011) e
Doutora em Ciência do Solo (UFSM – 2012 a 2016).  Licenciada pelo  Programa Especial  de Graduação em
Formação de Professores para a Educação Profissional (UFSM - 2012 a 2014). Professora desde 2012, sendo
que a partir de 2015 sou servidora pública – EBTT/IFRS. Tive a oportunidade de trabalhar no Campus Vacaria,
Campus Sertão e, atualmente, no Campus Ibirubá, vivenciando diferentes realidades quanto ao público alvo da
nossa Instituição. Sou mãe desde 2018, e após o nascimento da “minha melhor e mais importante aluna” me
vejo em constante transformação e aprendizado. Assim, me desafio ao propor socializar meus estudos e afetos
por  essa temática,  que embora não seja de meu pleno domínio,  tem valia  para causar reflexões e romper
paradigmas. 



 

 

Oficina 8 
 

 

Criação de jogos para sala de aula 
 

Breve descrição da Oficina  
A realização de jogos e competições em sala de aula tornam 
a prática didática mais interessante e interativa. Nesse 
sentido, a oficina ora proposta irá exemplificar e demonstrar 
competições e jogos que podem ser utilizadas 
didaticamente. O limite de vagas é de 30 participantes.  

Ferramentas/Materiais/Requisitos: 
 
 
 
 
 

A oficina precisa ser realizada em uma sala do bloco central 
e os participantes precisam trazer aparelhos celulares. 

Número de participantes:  30 

 

Ministrante(s): Ederson Henrique de Souza Machado 
Deise Caldart Roscioli 
 

E-mail: ederson.machado@sertao.ifrs.edu.br 
deise.roscioli@sertao.ifrs.edu.br 
 

 

Biografia: 

Ederson Henrique de Souza Machado é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão e possui graduação e 

mestrado em Letras pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
 
Deise Caldart Roscioli possui graduação em Letras: Português Inglês e Respectivas Literaturas pela URI - Campus de Erechim 

(2009), Mestrado em Letras/ Inglês e Literatura Correspondente pela UFSC (2012) e Doutorado em Estudos da Linguagem pela UFSC 
(2017). Atua como professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no IFRS - Campus Sertão desde 2013, onde ministra as 
disciplinas de Língua Inglesa, Inglês Instrumental e Língua Portuguesa/Literatura. Também coordena o projeto de ensino Sertão 
Bilíngue e participa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS). Possui experiência no ensino de Inglês 
como Língua Estrangeira para crianças, adolescentes e adultos e como tutora de ensino a distância, além de já ter trabalhado com 
tradução e interpretação dos pares linguísticos Português/ Inglês. Os interesses incluem ensino e aprendizagem de Língua Inglesa e 
Língua Portuguesa, em especial o uso de jogos e tecnologias no ensino de idiomas. 
 
 

 

 
 

mailto:ederson.machado@sertao.ifrs.edu.br


 

 

 

Oficina 9 
 

 

Comunicação Não-Violenta 
 

Breve descrição da Oficina Abordar as bases da comunicação não-violenta, pensando 
em sua aplicabilidade na educação e na mediação de 
conflitos. 
 
 

Ferramentas/Materiais/Requisitos: 
 
 

Material necessário: sala com espaço para se sentar em 
círculo. 
 

 
Número de participantes:  

16 

 

Ministrante(s): Gabriele Albuquerque Silva 
 

E-mail: gabriele.silva@sertao.ifrs.edu.br 
 

 
 

Biografia: 

Psicóloga (CRP 07/20892) na área de educação desde 2013. Especialista em Mediação de Conflitos e Justiça 
Restaurativa (IMED) e Mestre em Educação (UPF). Integrante da equipe multiprofissional do Departamento de 
Assistência Estudantil (DAE) do IFRS Campus Sertão. Autora do blog Jardim da Empatia. Ser humano em construção 
constante que escolheu trilhar a jornada da Comunicação Não-Violenta para promover pontes de diálogo. 

 
 

 
 



 

 

Oficina 10 
 

PEI- estratégias de jogos no processo de aprendizagem  
 

Breve descrição da Oficina Proporcionar um momento de criatividade e reflexões acerca 
da elaboração do PEI e de jogos que possam auxiliar o 
processo de ensino e de aprendizagem de alunos com 
especificidades. 

Ferramentas/Materiais/Requisitos: 
 
 
 
 
 

Materiais necessários (papeis diversificados, cola, canetas 
coloridas, cola quente, cartolinas, tesouras) 
 

Número de participantes:  25 

 

Ministrante(s): Marta Marques 

E-mail: marta.marques@sertao.ifrs.edu.br 
 

 
 

Biografia: 

Marta Marques é Doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2019). Mestre em   Educação 
pela Universidade de Passo Fundo (2013). Especialista em Trabalho Docente e Relações étnicorraciais pela 
Universidade de Araraquara (2018). Especialista em Psicopedagogia Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto 
Uruguai (2013). Licenciada em Pedagogia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (2010). 
Professora Substituta (AEE) no Instituto Federal do Rio Grande do Sul- Campus Sertão (2019). 

 
 

 
 



 

 

Oficina 11 

 
 
Estatística sem complicação 

 

Breve descrição da Oficina Noções gerais de estatística básica, estatística descritiva, 
teste de hipóteses (análise de variância, correlação, 
regressão linear). 
Objetivo: capacitar os servidores para utilizar a estatística 
básica em seus projetos, aulas e orientações. 

 
Ferramentas/Materiais/Requisitos: 
 
 
 
 
 

Material: laboratório de informática ou notebook com o 
programa BIOESTAT instalado (software livre). 

Número de participantes:  20 

 

Ministrante(s): Roberto Valmorbida de Aguiar 

E-mail: roberto.aguiar@sertao.ifrs.edu.br 

 

 
 

Biografia: 

Roberto Valmorbida de Aguiar possui Licenciatura em Ciências Biológicas (1998), especialização em Ciências 

Ambientais (2001), mestrado em Ecologia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI 
(2009) e doutorado em Agronomia pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Trabalhou como docente na Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - campus de Erechim, na Escola Estadual Dr Sidney Guerra, no 
Instituto Federal Farroupilha (IFF) e no Instituto Federal Catarinense (IFC). Atualmente é professor EBTT e Diretor de 
Ensino do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Sertão. Tem experiência na área da Educação, 
Gestão e Ecologia, com ênfase em Ecologia Vegetal. 

 
 

 
 



 

 

Oficina 12 

 

Enfoque Participativo (no trabalho com e em grupos) 
 

Breve descrição da Oficina Uso de técnicas de moderação e visualização móvel, 
envolvem colaborativamente o grupo (dentro e fora da sala 
de aula) facilitando atingir os objetivos estabelecidos e 
tornando mais efetivo o processo de ensino-aprendizagem.   
      
    

 
Ferramentas/Materiais/Requisitos: 
 
 
 
 
 

Necessário ambiente tranquilo, com cadeiras móveis (braço 
para escrita), data show. Necessário leitura prévia de um 
texto que será ofertado on line. 

Número de participantes:    25  

 

Ministrante(s): Welington Rogério Zanini 

E-mail: welington.zanini@sertao.ifrs.edu.br 

 

 

 

Biografia  

Professor do IFRS Campus Sertão, Eng. Agr. Mestre em Extensão Rural, trabalha com 
processos participativos na formação, organização de Agricultores Familiares e lideranças 
rurais.  

 
 

 
 



 

 

 

Oficina 13 
 

Design Thinking como uma abordagem para desenvolver 
aprendizagem por meio de processos criativos 
 

 

Breve descrição da Oficina A ideia central é discutir e experimentar o Design Thinking 
(DT) como uma ferramenta pedagógica capaz de promover 
situações de aprendizagem por meio de processos criativos. 
O que é aprendizagem criativa e como o DT pode contribuir 
neste processo, serão as problematizações principais do 
encontro. Neste sentido, a oficina será desenvolvida em dois 
momentos: primeiramente haverá uma breve descrição 
conceitual a respeito do tema e, posteriormente, será 
realizada uma atividade com o intuito de experienciar as 
etapas de descoberta, interpretação, ideação, 
experimentação e evolução. Espera-se que possamos 
pensar em modos de aplicação destas abordagens em 
situações reais de sala de aula. 

Ferramentas/Materiais/Requisitos: Materiais necessários: notebook e smartphone 

Número de participantes:  16 

 

Ministrante(s): Felipe Batistella Alvares 

E-mail: felipe.alvares@sertao.ifrs.edu.br 
 

 
 

Biografia: 

Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestre em Educação e graduado em 

Licenciatura em Música pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), é professor no IFRS - Campus Sertão, onde 

atua em disciplinas que abordam temáticas como criatividade, artes, música, produção multimídia e educação. 

Atualmente é coordenador dos projetos de ensino Rádio Conexão e Núcleo de Música e do projeto de extensão Itinerante 

Musical; também é coordenador do Núcleo de Educação a Distância do Campus. 

 
 

 
 



 

 

 

Oficina 14 
 

 Jogos para o desenvolvimento intra e interpessoal em sala de aula.  

Breve descrição Oficina Durante e a oficina serão desenvolvidos jogos e atividades dinâmicas                      

que terão o objetivo de aprimorar e fortalecer o autoconhecimento,    
criatividade, desinibição, percepção, olhar de si e do outro, respeito as 
diferenças individuais e a diversidade cultural, além de nos aproximar dos 
demais na construção de novas relações.  

Ferramentas/Materiais/Requisitos: 
 
 

 Sala ampla e caixa de som  

Número de participantes:  30 

 

Ministrante(s): Samile Drews 

E-mail: samile.drews@sertao.ifrs.edu.br 

 
 

Biografia: 

Samile Drews possui Mestrado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (2015); Especialização em 

Psicopedagogia Clinica e Institucional pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI - Campus 
de Erechim (2005); Graduação em Pedagogia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI - 
Campus de Erechim (2000). Inserida na linha de pesquisa Educação, Políticas Públicas e Cidadania. Atualmente é 
pedagoga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação, em colaboração técnica com o Campus Sertão. Tem experiência na área da educação nos temas 
referentes à elaboração e coordenação de projetos pedagógicos, gestão e planejamento estratégico educacional, 
coordenação pedagógica, supervisão escolar, alfabetização no ensino fundamental, formação de professores e elaboração 
do Plano Municipal de Educação. Atuou como pedagoga e coordenadora geral no Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia Farroupilha - Campus Santa Rosa, como professora da educação Infantil, Ensino Fundamental e coordenação 
pedagógica do Ensino Médio e da EJA, no Sistema Municipal de Educação de Erechim, com cedência para a 15ª 
Coordenadoria de Educação/RS; como coordenadora pedagógica do Ensino Médio na Fundação Regional Integrada - URI 
- Campus de Erechim ; como assessora pedagógica no Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica - ACP 
EDUCATIVA, onde desenvolvi atividades referentes a Assessoria e Consultoria Pedagógica e Cursos de Formação 
Continuada para professores em instituições públicas, organizações sociais e privadas, nos estados do RS e SC e como 
docente do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Nível de Especialização em Educação com Ênfase em Práticas 
Pedagógicas, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Fraiburgo. Além de experiência 
com teatro, onde desenvolvi a função de atriz e produtora com as empresas Hilarion Endomarketing e Cia Insight de Teatro. 

 

 



Formação continuada – Ano: 2020 

  

A primeira atividade da formação continuada foi a realização da “II Jornada 

Pedagógica Integrada (Sertão/Ibirubá) ”. O evento teve por objetivos: oportunizar 

reflexões sobre a temática comunicação não-violenta, integrar os servidores dos 

Campus Sertão e Ibirubá, bem como acolher os servidores nos dias que antecederam 

o início das aulas. A atividade envolveu uma mesa de diálogo, oficinas e um coffee 

break, sendo mais um momento importante para a formação continuada dos 

servidores. 

Confira algumas fotos do evento: 

 

Abertura da II Jornada Pedagógica Integrada (Sertão/Ibirubá) 

 

Atividade: “Entrelaçamentos de gentileza” Profª Elisa Iop 



 

Atividade: “Entrelaçamentos de gentileza” Profª Elisa Iop 

 

 Atividade: “Entrelaçamentos de gentileza” Profª Elisa Iop 

 



 

Agradecimento pela participação de Gabriele Albuquerque Silva na mesa redonda de abertura. 

 

Oficina: Oficina 11 - Estatística sem complicação  

 

 

Oficina 1 - Avaliações online com o Google Formulários (Fededback, nota e trilhas) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGepPCbttOxGeYa_uJeF33EqlLEkRvlhYZ67aJA47JmBp_Jw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW3R7w3Aa-eMBg7GrcWU8ltyEu412sO-6MW7LzYz01DxPJHw/viewform


 

Oficina 3 - Cosmética natural: beleza saudável   

 

 

Oficina 4 - Desenvolvimento de tecnologias assistivas   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQduaQMpi7P8QHXLkiAN_qW4i3pjzBgqB9vD_DNsj9qchwJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlRWzAsmg0Mh7rFUBQlm29h2LPPQTeOaDkiz5Qq8kLZbBGwg/viewform


 

Oficina 5 - As abelhas e o meio ambiente   

 

 

Oficina 6 - Noções básicas de fotografia no celular   

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK8rG1RnPDhunWen97nKU9OwiAld6zmgHEV9xlAvulX6XNKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBwhD2KReUYo8oquxi52dVoH8rgeRwkkPpGIzGhcdLh9jxNQ/viewform


 

Oficina 8 - Criação de jogos para sala de aula   

 

Oficina 9 - Comunicação não-violenta   

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7Lp03Mk4QuCBPzWQR5jcDJCdbJZtyDRUqXZYu4PsdOM_NJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeACEz1aVDdUafN2Sm7NlJgNdgKOi9P9p83kgT4sZL7ib_tJA/viewform


 

Oficina 13 - Design thinking como uma abordagem para desenvolver aprendizagem por meio 

de processos criativos   

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH_ImbI8HRBHk_f87e0KUPOnmyO5nraIRI6tjeBW8ryzzdvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH_ImbI8HRBHk_f87e0KUPOnmyO5nraIRI6tjeBW8ryzzdvQ/viewform

