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O VII ENCONTRO DE RODA DE ESTÁGIOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA 

LICENCIATURA EM QUÍMICA, ou VII Encontro Interinstitucional de Estágios da Licenciatura 

Química, tem por objetivo socializar narrativas de sala de aula, da interlocução universidade-

escola, vivenciadas no Estágio Supervisionado, no PIBID, no Residência Pedagógica, em 

Projetos de pesquisa, ensino, extensão ou em componentes curriculares de Prática como 

componente curricular, entre os professores formadores e os licenciandos de Química da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA - 

Campus Bagé) e da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  

Neste ano, devido a pandemia da Covid-19, o evento se realizará na modalidade remota. O 

evento busca valorizar o trabalho colaborativo entre universidade e escolas, sendo convidados 

os licenciandos em Química, Pós-graduandos, Professores de escola e da universidade que 

atuam nessa relação, além de reforçar a interlocução entre as pessoas e as instituições 

envolvidas.  

Metodologia: 

Os licenciandos são convidados a enviar um relato de experiência, que não precisa ser inédito. 

Portanto, pode ser um trabalho já enviado para o 40º EDEQ, o Encontro de Investigação na 

Escola, ou outro Evento similar. Os trabalhos enviados não serão publicados. No caso do envio 

de um texto original, ele deve estar no formato do Modelo 

https://docs.google.com/document/d/1trSE2BRZsBCv5hwMgM9BEzYbR_ifXeXX/edit?usp=shar

ing&ouid=107029008026949639782&rtpof=true&sd=true. O trabalho deve ter a apresentação 

de uma discussão que relata, reflita ou analise alguma experiência do contexto escolar, 

resultante da interlocução entre universidade e escola(s).  

Após o envio do texto os licenciandos serão divididos em salas (Sala 1, Sala 2, etc.), onde eles 

terão acesso aos textos dos colegas de sala, para uma leitura prévia, comentários e discussão 

em Rodas de Conversa. A ideia é que as apresentações sejam na forma de conversa (de 5 a 10 

minutos), de relato, seguido de comentários e perguntas dos colegas de sala (que poderá ser 

realizada no final de todas as apresentações). No dia do encontro (27/11/2021), em cada sala 

de discussão, haverá um ou mais responsável(is) em elaborar uma síntese das reflexões, que 

serão apresentadas para todos os participantes, no final do evento.  

Os professores da escola e da universidade, mestrandos e doutorandos envolvidos em projetos 

que têm como foco a interação universidade-escola, participam de uma roda de discussão 

paralela, para discutir questões que envolvem a escola, a universidade e a formação docente.  

Inscrições e prazos: 

Inscrição com envio de trabalho: até 10/11/2021 

Inscrição sem envio de trabalho (para coautores, professores de escola, da universidade): até 

20/11/2021 

https://docs.google.com/document/d/1trSE2BRZsBCv5hwMgM9BEzYbR_ifXeXX/edit?usp=sharing&ouid=107029008026949639782&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1trSE2BRZsBCv5hwMgM9BEzYbR_ifXeXX/edit?usp=sharing&ouid=107029008026949639782&rtpof=true&sd=true
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A inscrição é gratuita, no link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczFrQoOBtmmjvbJPAWJbfGAh2RKfX9pPmQrNa

Pob6WW5jU9A/viewform.  

Programação:  

21/11/2021 – distribuição dos trabalhos enviados e dos participantes, por sala, bem como o 

acesso ao texto da sala, via google drive.  

O evento síncrono será no sábado, dia 27/11/2021, no turno da manhã. 

8h-8h30 abertura do evento (no meet);  
9h-11h discussões nas salas e produção de texto síntese (em salas do Webconf da UFPel);  
11h sistematizações das discussões dos grupos e encerramento (no meet). 
 

Os links de acesso às salas serão enviados posteriormente. 

Contato, no caso de dúvidas: rodaestagios@gmail.com 
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