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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:  Profª.  Dra. Sirlei Bastos de Souza 

 

❖ MINICURSO / TEMA: Educação e Inclusão Social 

 

❖ CARGA HORÁRIA TOTAL: 03h 

 

❖ OBJETIVOS 

- GERAL: Abordar o paradigma atual da relação entre Educação e Inclusão Social. 

 

- ESPECÍFICOS: 

� Apresentar conceitos-chave para o entendimento da correlação entre Educação e 

Inclusão Social;  

� Promover condições elucidativas para o entendimento das dimensões abordadas; 

� Promover o debate reflexivo sobre o papel da educação na inclusão social. 

 

❖ JUSTIFICATIVA 

A escolha do tema “Educação e Inclusão Social” se justifica pela sua atualidade, necessidade 

de respostas mediante políticas públicas, bem como sua recorrência nas pautas sociais e 

agendas de governos. Trata-se de uma discussão que importa não apenas a educadores, 

políticos ou outros que atuem direta ou indiretamente para sua efetivação, mas a toda a 

sociedade civil.  

 

❖ EMENTA  

� TÓPICO I: Delineamento do tema a ser abordado. Conceitos fundamentais. 
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� TÓPICO II: Aspectos legais teóricos que tratam da relação entre Educação e 

Inclusão Social. 

� TÓPICO III: Debate sobre Educação e Inclusão Social na atualidade. 

 

❖ METODOLOGIA 

A metodologia consiste na adoção de aula expositiva, debates e dinâmicas de grupo, visando 

criar um ambiente propício à interação, exposição de ideias reflexivas e questionamentos.  

 

❖ RECURSOS DIDÁTICOS 

Os recursos didáticos contam com projeções Multimídia, vídeos e ilustrações no formato 

hipertexto.  

 

❖ PERSPECTIVAS E RESULTADOS ESPERADOS A PARTIR DO TRABALHO 

REALIZADO  

Espera-se com este minicurso criar um espaço de conhecimento, debate, reflexão e troca de 

experiências sobre um assunto recorrente como Educação e Inclusão Social, que tenha um 

acolhimento desejável e seja produtivo para os participantes. 

 

❖ 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 

Nas primeiras horas, após apresentações, proceder com o recorte do tema a ser abordado, 

apresentar de forma breve aspectos legais e marcos teóricos conceituais que tratam das 

dimensões educação e inclusão social com encaminhamento para as questões da atualidade. 

 

De 20h45min às 21h55min – 2º momento 

Para este segundo momento, a proposta é a realização de dinâmicas como a formação de 

grupos que venham compor um fórum de discussões, o objetivo é viabilizar o debate, bem 

como verificar o retorno da exposição do tema. 
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- 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 

 


