
 

DATA/HORÁRIO TEMA LINK DE ACESSO ABORDAGEM PALESTRANTE 

13/6 - 19h 
Competências e habilidades: uma 
prática profissional transposta para a 
educação 

https://www.youtube.com/watch?v=YR-BlQz5STA 

Bate-papo com especialista da área sobre os 
conceitos que permeiam "competências e 
habilidades" e a aquisição no universo da 
autogestão do conhecimento.  

Profa. Dra. Marlene Alves Dias  e a  
mediação da profa. Me.  Margarete 
Vieira. 

13/6 - 20h O cenário do mundo virtual - As 
tecnologias digitais e a Educação 4.0  

Discussão com especialista da área sobre o mundo 
virtual, as tecnologias digitais e a Educação 4.0. 
Propõe abarcar o impacto da formação do 
profissional para o mercado de trabalho em um 
cenário futuro. Conta com a participação especial da 
Profa. Ma. Amanda Brito.  

Profa. Me Amanda Brito. 

14/6 - 19h A Matemática e a competência 
profissional no mercado de trabalho  

https://www.youtube.com/watch?v=hkt_jjf4t4o 

Abertura com especialista da área sobre a 
importância das interáreas na área da Matemática e 
sua pertinência para o futuro profissional.  

Prof. Henrique Catai  
Prof. Me. Eduardo de Araújo Maeda  
Profa. Ma. Margarete Vieira  

14/6 - 20h A ciência da Matemática - campo 
profissional e científico 

Bate-papo com especialistas da área sobre a  
pesquisa e a ciência da Matemática. Tem como 
proposta discutir e apresentar a importância das 
interáreas na formação profissional.  

Prof. Me. Walmir Capeloza Varga e 
Prof. Me. Ricardo Fernando de Souza  

15/6 - 19h 

O uso do software GeoGebra para 
potencializar a aprendizagem dos 
conceitos matemáticos para 
diferentes níveis 

https://www.youtube.com/watch?v=FZc_t75IX0g 

Encontro com professores para apresentação do 
software Geogebra para o ensino de conceitos 
matemáticos.  

Prof. Henrique Catai,  
prof. Me. Marcelo Braga  
Profa. Ma. Suzete  Geraldi 
Montenegro Perrota.  

15/6 – 20h 
Um olhar sobre a formação 
profissional além da especificidade da 
área 

O encontro propõe a reflexão sobre a formação 
geral do profissional. Apresenta temáticas para a 
formação de competências sociais tão necessárias 
para o exercício da profissão. 
 

Prof. Henrique Catai,  
Profa. Me Lilian Toyota.  

 


