INFORMATIVO XI SINCOL
Apresentadores de Trabalho

XI Simpósio Nacional de Educação, IV Ciclo de Estudos em
Educação, V Colóquio Internacional de Políticas Educacionais e
Formação de Professores, II Seminário SESC e URI de Educação
acontecerá no Câmpus da URI-Universidade Regional Integrada de Frederico
Westphalen, no Rio Grande do Sul. O tema “Cidades Educadoras: novos
olhares para o desenvolvimento humano na escola e para além dela”
reunirá pesquisadores e profissionais da educação, oportunizando o debate e a
reflexão sobre a cidade e suas potencialidades educativas, seja na gestão
pública ou na sociedade, através de ações, políticas, espaços e iniciativas que
visem o desenvolvimento humano em diferentes campos disciplinares, de
modo intersetorial e nos diferentes tempos da vida. O evento objetiva contribuir
para os processos de formação continuada de profissionais das áreas da
educação, do direito, da saúde, do urbanismo, do meio ambiente, entre outras,
na perspectiva da construção de uma compreensão intersetorial, que vislumbre
as cidades a partir de seus territórios, seus sujeitos e suas instituições. Como
forma de potencializar o debate frente a temática principal do Evento, o XI
SINCOL está organizado em três eixos temáticos, os quais, abarcarão os GTs
de Trabalhos, os Minicursos e os Painéis Temáticos: Cidade Educadora e os
tempos da vida(infância, adolescência, adultez e velhice), Cidade Educadora e
seus territórios, serviços e equipamentos e Cidade Educadora e Escola.
Estamos nos aproximando da data do Evento e queremos agradecer a
participação de todos. Este ano, em função do distanciamento social imposto
pela pandemia, o evento será realizado de forma on-line. Segue abaixo
algumas informações importantes:

-As apresentações ocorrerão no dia17/09/2020, a partir das 13h30min
-Os professores responsáveis pelo GT entrarão em contato com vocês via
email para informar do cronograma das apresentações
-As apresentações serão via Google Meet, o link para acesso a sala será
disponibilizado no site do evento nos próximos dias, cada GT em um link
diferente
-Poderão realizar apresentação de slides, não tem tamplate. O apresentador
pode usar sua criatividade para montar os slides.
-A apresentação dos slides fica sob responsabilidade de cada autor.
-Terão em torno de 10 a 15 minutos para apresentar o trabalho, de acordo com
a indicação do GT

Agradecemos a todos e desejamos um ótimo evento

Luci Mary Duso Pacheco
Coordenadora do XI SINCOL
Coordenadora do PPGEDU - URI

