
Minicursos e links para inscrição

Informes gerais:

1.  A Comissão Organizadora do II Seminário de Humanidades divulga a relação dos minicursos e
convida a todos e todas a se inscreverem e participarem do evento.
2. Os minicursos serão realizadas por meio de ambiente virtual, com o objetivo de promover maior
interação entre os participantes e os apresentadores, sem transmissão pelo Canal do YouTube. Por
isso, é essencial que faça a sua inscrição e fique atento ao e-mail de confirmação com o link para
acesso à sala virtual.
3.  Verifique com atenção o dia e horário do minicurso ue deseja participar, pois há minicursos
concomitantes.
4. Cada minicurso possui um link específico para inscrição. 
5.  Acesse  o  Canal  do  Telegram  (https://t.me/joinchat/LSrXwReIQnczNWEx)  para  não  perder
nenhuma atividade do II Seminário de Humanidades.

RELAÇÃO DOS MINICURSOS E LINKS DE INSCRIÇÃO

N.º Título do Minicurso e ministrante
Datas e horários de

oferta

01

As tiras de aventura do Homem-Aranha no ensino de língua portuguesa:
intervenções pedagógicas em leitura e escrita

Prof. Alex Caldas Simões (Ifes – Campus Venda Nova do Imigrante)

Link para inscrição: https://forms.gle/bjCsbgNQ7UfyWkvZ7

28/09 e 29/09
14h às 16h

02

FRANZ FANON: por um itinerário intelectual e político 
Prof. Osmilde Augusto Miranda (UFMA)

Link para inscrição: https://forms.gle/t8fKxBcErtxg9he26

27/09, 28/09, 29/09
e 30/09

16h às 17h

03

Tecnologias & Serviço Social: como utilizar as ferramentas tecnológicas na
prática profissional, articulando as dimensões ético-políticas, teórico-

metodológicas e técnico-operativas? 
Prof.ª Vanessa Santos Giraldeli (Ifes – Campus de Alegre)

 https://forms.gle/xD4otmPcpeG57w8u9

29/09, 30/09 e
01/10

14h às 16h
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04

O Uso de Textos Humorísticos como estratégia para o ensino de Língua
Portuguesa

 Izadora Pedruzzi (estudante do curso de Licenciatura em Letras) e  Prof.ª
Karine Silveira (Ifes – Campus Venda Nova do Imigrante)

Link para inscrição: https://forms.gle/1oqrP8pNYe6PL7Tu8

27/09 - 16h às 17h
E

29/09 - 15h às 17h

05

Lima Barreto e o tempo do projeto republicano: como produzir sensações
qualitativamente diferentes daquelas em curso na experiência urbana oficial de

progresso? 
Prof. Raoni Huapaya (Ifes)

Link para inscrição: https://forms.gle/npi7VWGpa1gsNZhs5

28/09
14h às 16h

06

Tecnologias digitais em favor da construção da identidade escolar
Prof. Daniel Costa de Paiva (UFF) e José Sérgio Dias Page (mestrando no

PPGEn - UFF)

Link para inscrição: https://forms.gle/NSaGMrSGZpVABmK9A

27/09
14h às 17h

07

Tecnologias digitais fundamentais para a linha de frente na COVID-19 - Prof.
Daniel Costa de Paiva (UFF) e José Sérgio Dias Page (mestrando no PPGEn –

UFF)

Link para a inscrição: https://forms.gle/GdHGKhe288vq4xBdA

29/09 
14h às 17h

08

O  uso dos jogos educativos no processo de ensino e aprendizagem
Prof. Wéslley Mageski da Silva (UNINTER)

Link para inscrição: https://forms.gle/S2HkVd8SVXpJrk1z6

27/09 - 14h às 17h

09

Literaturas Infantil e Juvenil e as Relações étnico-raciais
Prof.ª Mariana Passos Ramalhete (Ifes – Campus Venda Nova do Imigrante) e

Amanda da Silva Santos (estudante do curso de Licenciatura em Letras) 
Link para inscrição: https://forms.gle/E3YJy5USkczgKvfBA

28/09 - 14h às 16h
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10

Procedimentos de análise discursiva: A re(criação) discursiva de portais
jornalísticos que abordam o panelaço brasileiro e o cacerolazo argentino

Prof.ª Priscila Marinho (Ifes - Venda Nova do Imigrante)

Link para inscrição: https://forms.gle/GyWorJbpznVieLrC6

29/09, 30/09 e
01/10

16h às 17h
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