Chamada Pública – convite
Evento: Boas práticas no ensino remoto de Ciências Básicas e Matemática na
Engenharia a partir da pandemia de covid-19
O Grupo de Trabalho Ciências Básicas e Matemática na Engenharia (GT-CbME),
vinculado à Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE) abre chamada
pública para seleção de interessados em participar de um evento online, que será realizado
nos dias 24 e 25 de agosto de 2021, das 14h às 16h30, e transmitido via YouTube e
Facebook.
Após um ano de atividades remotas, muitas práticas foram adaptadas e processos
pedagógicos totalmente repensados com urgência. O que pudemos aprender com essa
experiência? Quais destes aprendizados, se compartilhados, poderiam servir de inspiração
para outros professores? Para discutir essas e outras questões, convidamos professores
que, na busca por potencializar a aprendizagem do maior número possível de estudantes
neste contexto tão adverso, mas ao mesmo tempo desafiador, realizaram boas práticas
para adaptarem-se à realidade do ensino remoto e que gostariam de compartilhá-las em
uma mostra online, refletindo também acerca das vantagens e das limitações geradas por
esse necessário e compulsório processo de adaptação.
Solicitamos àqueles interessados em socializar suas experiências, que enviem um resumo
de até 700 palavras acerca das práticas que têm desenvolvido em suas instituições durante
a pandemia e que consideram interessantes de serem compartilhadas. O resumo deve
conter também nomes completos dos autores, instituições em que atuam e endereços de
e-mail para contato.
A partir dos resumos enviados, a coordenação do GT-CbME selecionará 4 experiências
para serem discutidas no primeiro dia do evento, 24 de agosto, e 4 experiências para a
discussão do dia 25 de agosto.
Os autores de cada resumo selecionado terão 10 minutos para uma apresentação inicial
de resultados e considerações importantes a respeito da prática implementada, seguidos
de uma discussão de até 20 minutos desencadeada por questões ou intervenções dos
mediadores, dos demais autores participantes e dos espectadores. A ideia de um tempo
maior de discussão é oportunizar um processo mais dinâmico que potencialize o
estabelecimento de diálogos e reflexões entre autores e participantes.
Os resumos deverão ser enviados para o e-mail gtcbme@gmail.com impreterivelmente
até o dia 30 de junho de 2021.
Os autores serão comunicados até 30 de julho de 2021 a respeito dos resumos
selecionados.
Contamos com a participação de vocês!
Prof. Gabriel Loureiro de Lima (PUC-SP)
Profa. Marilia Rios de Paula (Faculdade de Engenharia de Resende – AEDB)
(Coordenadores do GT-CbME)
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