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MINICURSO “CURRÍCULO, PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS E TRABALHO COLABORATIVO”

Apresentação: Este minicurso é uma realização do Grupo de
Pesquisa “Formação, Pesquisa-ação e Gestão em Educação
Especial” (GRUFOPEES) e do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão

em Educação Especial (NEESP) da Universidade Federal do Espírito
Santo. É parte das atividades do Projeto de Extensão “Formação
Continuada de Profissionais no Estado do Espírito Santo: Processos
Constituídos pela Gestão em Educação Especial” com registro na
Proex nº 239, que acontece em parceria com as redes de ensino do
ES (estadual e municipais). Tem por objetivo contribuir com os
processos formativos, promovendo debates e aprofundamento de
temáticas acerca do currículo, das práticas pedagógicas e do
trabalho colaborativo numa perspectiva da construção de uma

escola que atenda a todos os alunos, inclusive aqueles que são
público-alvo da Educação Especial.

Público-alvo: Professores, Pedagogos, Gestores, Alunos da
Graduação e da Pós- Graduação, Familiares e demais interessados.

Carga horária: 16 horas.

Para certificação o participante deve:
▪ Assistir cada uma das 4 (quatro) lives realizadas no mês de

julho/2020, no Canal do GRUFOPEES-UFES no Youtube;
▪ Participar do chat: ao entrar colocar seu nome completo e

vinculação institucional e refletir/trazer questões durante a live;
▪ Fazer um comentário em cada live: O chat desaparece quando a

live se encerra, portanto é importante comentar na aba de
comentários que aparece abaixo do vídeo. É necessário ter um
endereço de e-mail do Gmail e fazer o login com ele;

▪ Dar um like para dizer se gostou ou não da live (dar um
“joinha”);

▪ Ao final das 4 (quatro) lives enviar um e-mail para
grufopeesneesp.ufes@gmail.com contendo:

✓ Nome completo
✓ Em qual público-alvo se enquadra
✓ Formação inicial e continuada
✓ Caso atue na educação, há quantos
✓ Qual sua atual função
✓ Quais as principais tensões hoje vividas em seu contexto de

atuação
✓ Quais possibilidades apontam como caminhos que precisamos

trilhar
✓ Reflexão nos dizendo de que forma este minicurso contribuiu

para sua formação.

Email de contato/dúvidas: grufopeesneesp.ufes@gmail.com


