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Ementa: 

 
Se constitui como atividade comum às três disciplinas obrigatórias por linha de pesquisa, no qual se pretende realizar a 
construção coletiva e colaborativa de saberes e conhecimentos, ampliando a percepção dos mestrandos sobre a relação 
entre teoria e prática. 

 

 

Objetivos: 

• Realizar o entrelaçamento e aprofundamento de conhecimentos de forma (pluri/inter/multi/trans) disciplinar. 
• Proporcionar diálogos entre os alunos, profissionais e público em geral a partir de temáticas educacionais. 

 

Metodologia: 

• Os alunos organizarão 01 evento de extensão do tipo mesa-redonda e/ou similar aberto ao público em geral.  
• No que se refere ao evento de extensão os/as alunos/as serão responsáveis pelo planejamento em diversos 

níveis, que envolvem: escolha do tema relacionado a educação, divulgação, inscrição, agendamento do local(se 
houver), coffe break(se houver), gravação(ou não), convite dos convidados palestrantes, recepção dos mesmos, 
etc... 

• O evento será on line e terá a duração de 2h. 

 

https://educacao.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGMPE/detalhes-de-pessoal?id=7844
https://educacao.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGMPE/detalhes-de-pessoal?id=7844


Avaliação: 

•  - @s alun@s serão avaliados a partir da organização do evento. 

 

Cronograma 
10/05/22 Apresentação da dinâmica da disciplina. Divisão e suporte para os grupos para organização do 

evento.  
24/05/22 Dia de planejamento e organização do evento. 
14/06/22 1º Dia do evento. 
28/06/22 2º Dia do evento. 
17/07/22 3º Dia do evento. 
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Obs.: e outras que surgirem nas discussões. 
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