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PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
 

 
 
Dia 23/11 – vespertino (14h às 16h) 
 
Minicursos:  
 

• Abordagem da rotulagem geral de alimentos (14h às 16h) 

• COMENTA.DA.MENTE: um recurso digital para o ensino de estratégias de 
leitura (14h às 15h) 

• Utilizando o Google Forms e Planilhas para gamificar a sua aula (15h às 16h) 
 
 
Dia 23/11 – noturno (18h às 21h) 
 

• Abertura oficial do evento  

• Atividade cultural: E nossos rostos? 

• Mesa redonda 01: Diversidade e Inclusão  
 
 
 
Dia 24/11 – vespertino (14h às 16h) 
 
Minicursos:  
 

• Abordagem da rotulagem geral de alimentos (continuação) (14h às 16h) 

• COMENTA.DA.MENTE: um recurso digital para o ensino de estratégias de 
leitura (continuação) (14h às 15h) 

• Utilizando o Google Forms e Planilhas para gamificar a sua aula 
(continuação) (15h às 16h) 

• Efetividade no uso de planilhas (14h às 16h) 
 
 
Atividade Cultural: Exibir, refletir e debater: videoclipe Social Distancing by A.G.Y 
(14h às 16h) 
 
 
Dia 24/11 – noturno (18h às 21h) 
 

• Palestra 01: Aprendendo a usar o Mendeley (18h às 19h15) 

• Palestra 02: Repositórios Científicos: tipologia, técnicas de pesquisa e 
integração com sistemas de apoio à pesquisa (19h30 às 20h45) 
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Dia 25/11 – vespertino (14h às 16h) 
 
Minicursos:  
 

• COMENTA.DA.MENTE: um recurso digital para o ensino de estratégias de 
leitura (continuação) (14h às 15h) 

• Utilizando o Google Forms e Planilhas para gamificar a sua aula 
(continuação) (15h às 16h) 

• A Linguagem das tiras dos quadrinhos: uma introdução (15h às 16h) 

• Educação financeira em tempos de pandemia (14h às 16h) 
 
 

• Mesa redonda 2: Artesanato: relatos de pesquisa e práticas de intervenção 
(14h às 15h15) 

• Mesa redonda 3: APNPs pela voz dos discentes: desafios e possibilidades 
(15h30 às 17h) 

 
 
Dia 25/11 – noturno (18h às 21h) 
 

• Mesa redonda 4: Diálogos sobre autodeclaração e heteroidentificação (18h 
às 19h15) 

• Mesa redonda 5: Trajetórias de mulheres negras e indígenas (19h30 às 
20h45h) 

 
 
 
Dia 26/11 – vespertino (14h às 16h) 
 
Minicursos:  
 

• Utilizando o Google Forms e Planilhas para gamificar a sua aula 
(continuação) (15h às 16h) 

• Conhecendo o seu cliente: métodos para análise de fatores cultural, social e 
pessoal (14h às 15h) 

• Introdução ao LaTeX (14h às 16h) 

• Processamento de pães: importância dos ingredientes e etapas do 
processamento (14h às 16h) 

• O ENEM está aí: vamos revisar a área de linguagens (14h às 16h) 
 
 
Atividade Cultural: Confraria de teatro: Noli me tangere (14h às 16h) 
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Dia 26/11 – noturno (18h às 21h) 
 

• Palestra 3: Ensino Híbrido (18h às 19h15) 

• Atividade Cultural: Coletivo À Flor da Pele: Ensaio II Yibambe (19h30 às 
20h45) 

 
 
 
Dia 27/11 – vespertino (14h às 16h) 
 
Minicursos:  
 

• Introdução ao LaTeX (continuação) (14h às 16h) 

• Multimodalidade na formação de leitores críticos (14h às 16h) 
 
 
Dia 27/11 – noturno (18h às 21h) 
 

• Atividade cultural: Latinoamerica: vozes e cantos  

• Palestra 4: Campus Inteligente (18h às 19h15) 

• Lançamento de livros (19h30 às 20h30) 

• Encerramento oficial do evento  
 
 
 

 
Os links para cada atividade já foram divulgados nas respectivas “abas” na página 

do evento e enviados aos inscritos por e-mail.  
 
 

Não perca a IV FECITAC! 
Inscreva-se no canal do YouTube 

Ifes Campus Venda Nova do Imigrante 


