II SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO DA FAME
PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE
DATA: 18/10/2019
LOCAL: Dependências da Faculdade de Medicina de Barbacena
HORÁRIO: de 19 às 22h
Nº DE VAGAS: 70
MINISTRANTE: Professora Especialista Karine Cobucci Barbosa
 MINICURSO / TEMA: A Humanização na Educação
 CARGA HORÁRIA TOTAL: 03h
 OBJETIVOS
- GERAL: Atribuir ao olhar pedagógico à sensibilidade das histórias e das construções
humanas no processo de ensino-aprendizagem.
- ESPECÍFICOS:
I- compreender a multiplicidade, em vários sentidos, para a Educação para o novo século e o
novo milênio;
II- valorizar as culturas, as singularidades e a preservação das raízes;
III- associar a Educação da Sociedade pertencente ao processo educacional sistemático;
IV- superar os enclausuramentos, as divisões estanques, as rígidas separações que isolam,
reduzem e desfiguram o conhecimento;
V- evitar a fragmentação dos saberes com o diálogo educativo para além das fronteiras de
suas disciplinas e áreas de conhecimento;
VI- educar e educar-se: diálogos de diferentes sujeitos, autores de representações simbólicas
que entretecem a cultura, a história e a vida cotidiana;
VII- reeducar a inteligência e a sensibilidade para o conhecimento como multiplicidade;
VIII- educar para as polissemias, para a convivência cotidiana com diversas fontes
simultâneas.
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 JUSTIFICATIVA:
O esfacelamento dos saberes e a dilaceração das experiências têm devastado o
entendimento pessoal. A imagem do mundo e a nossa própria imagem estão cada vez mais
desfiguradas, então, é preciso questionar: que sociedade queremos construir? Que ser humano
desejamos formar? Reconhecer o que somos e o que podemos ser é uma das destinações da
educação. Reconhecer-se sujeito é inseparável do sentir-se autor de ideias, de palavras, de
diálogos. Fazer sua própria escuta, ver com os próprios olhos, expressar-se com linguagem
própria: isso é construção de conhecimento, de cultura e de história.
A educação, hoje, apresenta, na sucessão de séries que parecem não ter outro sentido a
não ser a preparação para a seguinte, uma contínua perda de alegria de aprender e pensar,
acumulando, muitas vezes, informações desconexas, sem organização motivadora, sem
relação vívida com o cotidiano e a vida.
 EMENTA
I-

Os perigos de uma história única.

II-

Aprendizagem e transdisciplinaridade.

III-

A era da informação e a nova ignorância.

IV-

Reencantar a aprendizagem.

V-

Dinâmica de estudo e aplicação.

 METODOLOGIA
Aula expositiva e dialogada com exibição audiovisual.
 RECURSOS DIDÁTICOS
Projetor multimídia.

 PERSPECTIVAS E RESULTADOS ESPERADOS A PARTIR DO TRABALHO
REALIZADO
Educar a capacidade de perceber e tecer relações, de interpretar linhas e entrelinhas, os
sentidos lógicos e os polissêmicos. Religar, contextualizar, discernir e escolher. Abandonar o
irrelevante, aprender a buscar informações necessárias, problematizar criadoramente, sem
recusar o fardo da complexidade dos questionamentos. Reconhecer as próprias palavras e
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reconhecer-se nelas, e, assim, reconhecer as palavras do outro. Conviver dialogicamente,
admirar a diversidade e reeducar os afetos na reverência pela vida.

 CRONOGRAMA
De 19h às 19h10min - Abertura – Breve explanação de como ocorrerá o curso.
- Apresentação do(a) profissional ministrante do curso (Sua formação profissional e
descrição do programa da atividade – como esta se desenvolverá, quais os objetivos
propostos).
De 19h15min às 20h45min – Apresentação e discussão dos assuntos – 1º momento
**** Descrever aqui os assuntos que serão abordados
De 20h45min às 21h55min – 2º momento
**** Descrever aqui as dinâmicas, atividades, grupos de discussões propostos ou outra
atividade escolhida.
- Espaço aberto a perguntas, questionamentos, colocações, apontamentos.
22h - Encerramento

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
As inscrições deverão ser realizadas no site www.funjob.edu.br
- IMPORTANTE: O valor da taxa de inscrição, pago previamente na própria Faculdade de
Medicina de Barbacena, será de R$15,00 (quinze reais) e a inscrição só será considerada
efetivada após o pagamento devido.
**HORÁRIO PARA RECEBIMENTO: De 08h30min às 17h30min – Procurar
profissionais Mara Marugeiro, Bárbara Elizabeth ou Antônio Marcos (Setor de
Marketing) – Casarão da FAME
- Da certificação: O participante receberá Certificado com a carga horária total de 06 horas
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