
 
 

Segunda-feira, 1 de abril 
 
10h: Recepção/Café da manhã  
 

10h30: Abertura 
 

11h-11h30: Mesa 1 - Espaços Formativos.  
Mediação: Prof. Alexandre Brasil Fonseca 
 

Possibilidades do Espaço de Educação 
Permanente Docente em Análise no Instituto 
Federal Fluminense Campus Campos-Centro 
Emanuela Sodré 
 

A percepção dos estudantes sobre a inserção 
das mulheres na ciência: olhares a partir das 
pioneiras do IBCCF-UFRJ 
Gabriella Mendes 
 

Análise de Práticas Educativas Ambientais no 
Contexto Escolar Macaense 
Vanessa Birnfeld 
 
11h30-12h: Debate 
 
Almoço 
 

 
 

13h30-14h: Mesa 2 - Formação.  
Mediação: Profa. Cristina Vermelho 
  
A formação de professores de ciências 
no campus UFRJ-Macaé e a relação 
Universidade e Escola 
Marla Belarmino 
 

A formação do(a) bacharel em Gastronomia 
nas universidades públicas e sua relação com 
a promoção da saúde 
Isis Sá 
 

A psicologia comunitária na formação 
profissional do psicólogo: Uma investigação 
sobre as contribuições deste campo de 
estudo para uma formação ampliada na 
saúde pública 
Ana Aparecida Azevedo 
 
14h-14h30: Debate 
 
 
 

 
 

 
14h30-15h: Mesa 3 - Aprendizagem.  
Mediação: Profa. Fernanda Costa  
 

A influência do reconhecimento da 
preferência dos estilos de aprendizagem 
sobre a auto percepção da aprendizagem 
Gabrielle Ramos 
 

Narrativas de aprendizagem na formação 
docente: um olhar a partir de uma disciplina 
de educação ambiental da UNIRIO 
Tainá Figueiredo 
 

A empatia na relação professor-aluno e suas 
implicações no processo de aprendizagem de 
química: um estudo de caso em contexto de 
Ensino Médio 
Eddie Paiva 
 
15h-15h30: Debate 
 
 
 
 



 
 

Terça-feira, 2 de abril 
 
9h-9h40: Mesa 4 - Ensino Superior.  
Mediação: Profa. Paula Ramos  
 

Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) na 
educação médica: uma análise da utilização 
da Tecnologia Digital de Informação e 
Comunicação (TDIC) nas atividades 
pedagógicas  
Ana Maria Rangel 
 

Perfil discente e fatores de evasão nos cursos 
de graduação em Nutrição e Gastronomia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Darlene Cruz 
 

A universidade é para todos? Perspectivas 
dos estudantes com deficiência matriculados 
em cursos da área da saúde da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
Brunna da Silveira e Silva 
 

Coletivos universitários, formação 
profissional e novos perfis dos alunos de 
medicina da UFRJ 
Daiane da Silva 
 

9h40-10h20: Debate 

 
 
 

10h20-10h40: Intervalo 
 

10h40-11h20: Mesa 5 - Promoção da Saúde.  
Mediação: Prof. Gustavo Figueiredo 
 

Educação alimentar e nutricional no 
ambiente escolar para a promoção da saúde: 
uma revisão sistemática 
Paula de Oliveira 
 

Perspectivas sobre educação alimentar e 
nutricional de professores que lecionam 
ciências e coordenadores pedagógicos  
Wellinton de Oliveira 
 

Formação de professores de educação física: 
visões de saúde em currículos e práticas de 
cursos de licenciatura do Rio de Janeiro 
Monique Grossi 
 

Saúde, Território e TDIC: Mobilizando 
saberes e práticas para a construção de uma 
visão ampliada de saúde na escola a partir da 
Abordagem Freiriana 
Denize Amorim 
 

11h20-12h: Debate 

 
 
 

13h30-14h10: Mesa 6 - Ensino Fundamental.  
Mediação: Profa. Ana Lúcia de Sousa  
 

Ressignificando a história ambiental e 
cultural de Suruí (Magé) através de 
educadoras populares locais e sua 
ancestralidade: contando outras histórias no 
Ensino de Ciências 
Dominique Castro 
 

Ideologia, perfil pedagógico e manifestação 
de preconceito de professores em formação 
Mairon Alonso 
 

Abertura ao discurso científico: influências 
religiosas, as condições escolares e 
receptividade discente à evolução biológica 
no ensino médio 
Rodrigo Balbi de Faria 
 

O Role-Playing Game e o Ensino de Ciências e 
Saúde na perspectiva CTS 
Wallace Pereira 
 

14h10-14h50: Debate 
 

15h: Encerramento 


