Trabalhos Selecionados para Apresentação nas Experiências Exitosas do ProfEPT

Títulos
A aplicabilidade do microscópio
caseiro em escola com ausência de
laboratório de ciências: uma
proposta para o ensino de citologia
na educação básica
A contribuição da iniciativa bolsaformação-Pronatec para a educação
profissional e tecnológica no
período entre 2011 a 2017
A pesquisa como princípio
educativo: contribuições para a
formação profissional de alunos do
curso técnico em guia de
turismo\Proeja
a formação de professores no
contexto da educação profissional e
tecnológica: as licenciaturas no
IFFluminense
A utilização de jogos didáticos como
facilitador na prática educativa de
biologia em cursos de EMI
Ambiente virtual de apoio ao ensino
de geografia - a utilização do
Moodle para auxiliar a
aprendizagem no primeiro ano do
ensino técnico integrado ao médio
Práticas Corporais de Aventura na
Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica brasileira:
Uma proposta integrada de ensino
em cursos técnicos na área de
Ciências da Natureza
Expressividade: formação humana
integral através da dança e
ginástica.
Iniciação científica: desenvolvendo
competências e habilidades na
educação profissional
o projeto integrador como
ferramenta transdisciplinar para o
ensino, pesquisa e extensão na
aquicultura

Autor

Instituto

Joádson Rodrigues da Silva Freitas

IFAP

Jabson Cavalcante Dias

IFB

Adão José Bourguignon Vedova

IFES

Camila Borges Barreto de Carvalho

IFF

Rackel Dias Corrêa

IFF

Guilherme da Silva Pedroza

IFF

Leonardo Basilio Caetano

IFF

Josiane Moraes Marinho

IFPA

Lilian Coelho de Freitas

IFPA

Lea Maria Tomass

IFPA

Um estudo de caso sobre
representação gráfica: sua
importância e a sua deficiência
junto aos profissionais do canteiro
de obras
Educação profissional e tecnológica:
uma reflexão acerca da orientação
profissional para formação
integrada
Falando sobre suicídio: uma
proposta de prevenção para os
jovens da rede federal de educação
profissional e tecnológica
Princípios e concepções da ept:
formando cidadãos para o mundo
do trabalho
Proposta metodológica para
abertura de cursos técnicos
integrados ao ensino médio
SE²PIN – Seminário de Extensão,
Ensino, Pesquisa e Inovação do
Instituto Federal do Paraná (IFPR)

Juliana de Sá Araújo

IFPB

Marcia Valeria Paixão

IFPR

Aneliana da Silva Prado

IFPR

Marcia Valeria Paixão

IFPR

Patricia Custodio dos Santos Neves

IFPR

Gutemberg Ribeiro

IFPR

