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Programação da Mostra de Profissões  

 

CENTRO: Educação 

Curso: Licenciatura em Pedagogia 

 

Data: 24 e 25/10/2019 

Local: Centro de Educação, IC IV, Ufes Campus Goiabeiras 

Horário: 9h às 12h e 13h às 17h 

 

1. Programação: 

1.1 Passarela coberta do início do final do IC III até o PPGE: utilizaremos o espaço para 

divulgar toda a produção acadêmica dos Núcleos de Pesquisas do Centro de Educação 

e do CEI Criarte/Ufes: banners, folders, livros, fotos, etc. 

 

1.2 Passarela em frente ao colegiado do curso de Pedagogia: O PET Educação utilizará 

a estrutura adornando-a com tecidos, criando um túnel colorido que simbolizará a 

diversidade presente na universidade. Na parte interna do túnel, serão exibidas poesias 

com foco na Educação Infantil e na resistência da educação pública brasileira. 

Exibiremos também produções acadêmicas desenvolvidas por estudantes de pedagogia 

e do PET EDU.  

Apresentação da Universidade e do curso de Pedagogia: com vistas a aproximar os 

estudantes ao curso, os estudantes serão convidados para o jogo de perguntas e 

respostas, tendo como indagações centrais:  O que é? Como é?. Desse modo, será 

proposto uma dinâmica, buscando entender os sentidos que os visitantes atribuem ao 

curso para (des)construir leituras e construir conjuntamente releituras da possibilidade 

de cursar Pedagogia.  
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Apresentação do programa PET, vinculado a tríade acadêmica, com ênfase no PETEDU. 

Evidenciando o programa como um espaço que possibilita a inserção do graduando no 

escopo da Educação Infantil e formação de professores. 

Apresentação do PET Educação 

Dialogando com os eixos anteriores, finalizaremos nossa atividade com o movimento de 

apresentar o programa PET, vinculado a tríade acadêmica, com ênfase no PETEDU. 

Evidenciando o programa como um espaço que possibilita a inserção do graduando no 

escopo da Educação Infantil e formação de professores. 

 

1.3 Árvore em frente ao Colegiado de Pedagogia: O PET Licenciaturas fará a “Árvore de 

Livros”. Nessa árvore serão disponibilizados diversos livros, e os/as 

estudantes/visitantes poderão pegar para si o livro que desejarem. 

 

1.4 Sala 04 do IC IV: no período da tarde, faremos uma roda de conversa com a 

Coordenadora e Subcoordenadora do Colegiado de Pedagogia para falar/orientar/tirar 

dúvidas sobre o curso e também, apresentação de vídeo sobre o Centro de Educação.  

 

1.5 Jardim e passarela que fica entre o prédio do IC VI e o PPGE, corredor e sala 05 do 

IC IV: o Diretório Acadêmico Florestan Fernandes – DAFF fará as seguintes atividades: 

- No corredor teremos uma exposição de banners, organogramas e apresentações 

individuais dos graduandos em pedagogia.  

- No jardim, as árvores serão decoradas com textos (poemas, crônicas e resumos 

expandidos de projetos) enrolados em forma de pergaminho e presos aos galhos para 

que os visitantes peguem.  

- Na passarela teremos apresentação de banners/organogramas/exposições de livros e 

demais produções individuais (podendo ser de projetos de pesquisa e extensão, de 

estudantes da graduação ou do próprio Daff). 

- Teia de textos-produções: Como uma experiência sensorial, esta atividade prevê textos 

produções, podendo ser crônicas, poemas, resumos de vida e obra dos autores 
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utilizados no curso, resumos expandidos de projetos feitos no centro, etc. (todos os 

textos-produções voltados para educação). 

- Na sala 05 do IC IV - Sala de vídeo experiência: Espaço reproduzindo vídeos, músicas 

ou imagens específicas, como uma sala de cinema onde propomos a temática “Freire: 

perspectiva, vida, obra e ideologia". Para além disso, também vamos expor produções 

locais da UFES objetivando a educação. O objetivo é utilizar a cultura e os mecanismos 

visuais/auditivos como via alternativa de linguagem para processos formativos dos 

sujeitos e também, dinamizar a apresentação do curso de pedagogia.   

 

1.5 Sala 07 do IC IV: o Núcleo de Artes Visuais e Educação do Espírito Santo – NAVEES, 

realizará a Mostra NAVEES: vídeos de Arte.  

 

PLANTA BAIXA DA MOSTRA DE PROFISSÕES
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