
SEMINÁRIO

COMO VOCÊ ENSINA? 
Novos desafios e estratégias no ensino 
de Ciências Sociais e História

28, 29 e 30/08 FGV
Praia de Botafogo, 190
Botafogo - Rio de Janeiro/RJ
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O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil do CPDOC convida para o seminário 
internacional que é a segunda atividade do projeto de desenvolvimento ‘Educação e Inovação: novas formas de 
ensinar Ciências Sociais e História”, financiado pela FGV para o triênio entre 2016 e 2018.

O seminário tem o objetivo de reunir especialistas nacionais e internacionais para debater três aspectos relacionados 
ao ensino das duas disciplinas: questões étnico-raciais, uso de audiovisual e o impacto de novas tecnologias de 
informação.  O formato do seminário contempla palestras com os especialistas e duas sessões dedicadas a debates 
sobre experiências pedagógicas de professores da Educação Básica ou Superior que se inscreverem para o evento.

Comissão organizadora:  João Maia (CPDOC), Letícia Ferreira (CPDOC), Mônica Kornis (CPDOC), Vivian Luiz 
Fonseca (CPDOC), Thaís Blank (CPDOC) e Ynaê Lopes dos Santos (CPDOC).

Comissão científica: João Maia (CPDOC), Letícia Ferreira (CPDOC), Mônica Kornis (CPDOC), Vivian Luiz Fonseca 
(CPDOC), Thaís Blank (CPDOC), Ynaê Lopes dos Santos (CPDOC) e Maria Cláudia Cardoso (UNILAB). 

Público-Alvo:  Professores da educação básica, alunos de licenciatura e professores de ensino superior.

Os participantes interessados deverão se inscrever em uma das duas categorias: ‘público geral’ ou ‘participante 
com trabalho’. No segundo caso, os professores interessados em participar das sessões voltadas para os debates 
de experiências pedagógicas deverão anexar uma carta em que expliquem em uma lauda essa (s) experiência (s) 
que desejam compartilhar com os colegas. A comissão científica irá selecionar os melhores relatos, distribuindo os 
participantes em duas sessões vespertinas nos dias 29 e 30 de agosto. Todos os participantes receberão certificados.

PROGRAMA e INSCRIÇÕES: fgv.br/cpdoc
Prazo de inscrição: 15/05 até dia 24/07 | Resultados: até dia 05/08

PROGRAMAÇÃO

Dia 28/08 (segunda-feira)

10h às 12h30

Mesa I: Ensino de História e Relações Étnico-Raciais

• Maria Cláudia Cardoso (UNILAB/Bahia)
• Alex Rojas Martinez (Colômbia/Universidade del Cauca)
• Valesca Almeida (Colégio Pedro II e coletivo Kizomba/Rio de Janeiro)

Dia 29/08 (terça-feira)

10h às 12h30

Mesa II: Ensino de Sociologia e Novas Tecnologias Digitais

• Fatsis Lambros (Inglaterra/University of Southampton)
• Julia Polessa (UFRJ/Rio de Janeiro)

14h às 18h
Oficina I: Relatos de Experiência de Ensino: Experiências Pedagógicas em Debate

• Mediação da comissão organizadora

Dia 30/08 (quarta-feira)

10h às 12h30 

Mesa III: Reflexões sobre Audiovisual e Ensino

• Adriana Fresquet (UFRJ)
• Marcos Napolitano (USP)

14h às 18h
Oficina II: Relatos de Experiência de Ensino: Experiências Pedagógicas em Debate

• Mediação da comissão organizadora


