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- Educação do campo
- Ensino profissionalizante
- Itinerários área diversificada
- Formação de professores
área diversificada
- Gestão de propriedades rurais
- Projetos agropecuários
- Metodologias de desenvolvimento 
regional
- Formação por alternância
- Educação Financeira
- Economia e políticas públicas
- Empreendedorismo
- Motivação e organização de 
espaços rurais urbanos
- Mercados agropecuários
- Educação contemporânea 
e as profissões

- Ensino Médio
- Ambivalência/Plurivalência 
(Filosofia que prima pelo diálogo) 
ou Mundo Líquido
- Biosofia (Filosofia que prima 
pelo cuidado, compromisso e 
ética com a vida)

- Relação vincular professor-aluno 
- Estratégias didático-metodológicas 
de ensino
- Ação psicopedagógica junto 
às dificuldades de aprendizagem 
- Desenvolvimento humano e da 
aprendizagem na formação integral 
do estudante
- Neurociência e o processo de 
ensino e aprendizagem
- Profissão Professor: autoconhecimento 
e motivação do profissional da educação
- O Bulliyng e as relações interpessoais 
no espaço escolar
- A brinquedoteca e os seus recursos 
lúdicos para o desenvolvimento do 
ensino e das aprendizagens
- Formação para pais: acompanhamento 
e desenvolvimento das 
aprendizagens escolares

- Sexualidade 
- Ansiedade

- Gênero
- Sexualidade
- Minorias

- Saúde docente

- Investigação Matemática 
em Sala de Aula

- Liderança e Gestão 
na Educação

- Formação de professores e 
exploração de Tds
- Educação para relações étnicas 
e raciais e afrocultura
- Leitura na escola

- Linguagens e tecnologias
- Formação de professores 
e uso de mídias sociais
- Leitura e literatura na 
formação do estudante
- Redação do ENEM
- Minorias sociais 
e educação

- A importância da música Educação 
Infantil: teoria e prática
- Músicas para rotinas infantis
- O lúdico na Educação Infantil: 
aprender brincando
- Contando histórias para crianças
- Ser docente da Infância: 
algumas reflexões

- Todas as temáticas que envolvem as 
deficiências, transtornos e dificuldades 
de aprendizagem, incluindo a 
formação em língua de sinais.

- Temas que envolvam a legislação 
da educação básica
- Avaliação
- Documentos escolares PPP

- Educação Estudo de itinerários 
Formativos aplicados na área 
da Matemática.
Ciências da Natureza Laboratório 
Virtual de Física e os diferentes
 itinerários no Ensino Médio.

- Protagonismo Juvenil
- A educação escolar a partir do 
contexto de cibercultura
- Gestão na sala de aula: os desafios 
a partir das tecnologias digitais
- Projeto de Vida e agora?
- Desafios do mundo do trabalho 
para o Séc. XXI
- Itinerários formativos na 
prática escolar
- Tecnologia e Educação: a teoria e a 
prática nos processos de 
aprender e ensinar;
- Funções cognitivas da Aprendizagem 
a partir do Novo humanismo
- Relações Humanas e o seu impacto 
no ensino e aprendizagem
- Cultura e Tecnologias Digitais 
na sala de aula.
- Metodologias Ativas no 
contexto da cibercultura

- Processos ambientais escolares e 
o desenvolvimento sustentável.
- Uma releitura das Ciências Naturais 
no Ensino Fundamental e a BNCC.

- Empreendedorismo 
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 Vanice Hermel
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Eliane Miotto Kamphorst

Ana Paula do Prado

Fernando Battisti

Claudia Felin Cerutti Kuhnen

Gilson Henrique Panosso

- Educação e Saúde no 
contexto escolarPRESENCIAL 

Marines Aires

TEMÁTICAS, DOCENTES E MODALIDADES



FORMAÇÃO
CONTINUADA
PARA PROFESSORES

2023

Crie seus Itinerários formativos 
para seus docentes com a URI

Mais Informações:
(55) 3744 9297

 centrodeextensao@uri.edu.br

Rua Assis Brasil, 709 - Bairro Itapagé 
Frederico Westphalen/RS 

As formações poderão ocorrer na URI, sob 
agendamento, ou nos Municípios e/ou Escolas.

- Sob demandas das Escolas/Municípios
- Férias dos docentes da URI: 12/01 à 10/02/2023

PERÍODO:


