
 

IDENTIFICAÇÃO: 

Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso

Campus: Alto Araguaia

Órgão: Departamento de Computação

Coordenador do curso

Evento: V Workshop de Computação 

Organizador: Prof. Me. Carlinho Viana de Sousa

PÚBLICO ALVO: 

O V Workshop de Computação 
público-alvo professores e alunos dos cursos de Licenciaturas em: 
Computação e Letras, Bacharelados em: Ciência da Computação e 
Jornalismo da UNEMAT 
público externo, sendo ele: professores e alunos das escol
e estaduais (públicas ou particulares), 
oferecidos na modalidade à distância UAB/UNEMAT, bem como a 
sociedade em geral do município de Alto Araguaia

OBJETIVOS: 

Geral: 

Discutir e debater sobre a Educação e
Digitais causam atualmente nessa área, bem como
trabalhos desenvolvidos por professores e alunos da UNEMAT 
de Alto Araguaia
conhecimentos produzidos na universidad

Específicos: 

� Promover o debate sobre Educação e os impactos que a 
Tecnologias Digitais causa

� Apresentar trabalhos de professores e alunos da UNEMAT
Campus de Alto Araguaia

� Motivar os alunos do C
sociedade; e, 

� Estabelecer uma relação 

V Workshop de Computação – 
Tecnologias e Educação 

Universidade do Estado de Mato Grosso 

Alto Araguaia-MT 

Departamento de Computação 

do curso: Prof. Me. Juvenal Silva Neto 

Workshop de Computação – Tecnologias e Educação

Organizador: Prof. Me. Carlinho Viana de Sousa 

V Workshop de Computação – Tecnologias e Educação
alvo professores e alunos dos cursos de Licenciaturas em: 

Computação e Letras, Bacharelados em: Ciência da Computação e 
Jornalismo da UNEMAT – Campus de Alto Araguaia. Atende ainda ao 
público externo, sendo ele: professores e alunos das escolas municipais 
e estaduais (públicas ou particulares), professores e alunos 
oferecidos na modalidade à distância UAB/UNEMAT, bem como a 
sociedade em geral do município de Alto Araguaia-MT.  

Discutir e debater sobre a Educação e os impactos que as
atualmente nessa área, bem como apresentar 

trabalhos desenvolvidos por professores e alunos da UNEMAT 
de Alto Araguaia-MT, promovendo o compartilhamento dos 
conhecimentos produzidos na universidade. 

Promover o debate sobre Educação e os impactos que a 
causam nessa área; 

Apresentar trabalhos de professores e alunos da UNEMAT
Campus de Alto Araguaia-MT; 

Motivar os alunos do Campus a produzir conhecimento para a 

Estabelecer uma relação de diálogo entre universidade, 
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e Educação 

e Educação tem como 
alvo professores e alunos dos cursos de Licenciaturas em: 

Computação e Letras, Bacharelados em: Ciência da Computação e 
Campus de Alto Araguaia. Atende ainda ao 

as municipais 
professores e alunos de cursos 

oferecidos na modalidade à distância UAB/UNEMAT, bem como a 

s Tecnologias 
apresentar os 

trabalhos desenvolvidos por professores e alunos da UNEMAT – Campus 
MT, promovendo o compartilhamento dos 

Promover o debate sobre Educação e os impactos que a 

Apresentar trabalhos de professores e alunos da UNEMAT – 

ampus a produzir conhecimento para a 

de diálogo entre universidade, escolas e 



 

sociedade em geral do município de Alto Araguaia

RESULTADOS ESPERADOS:

Espera-se com a realização do 
Tecnologias e Educação
município, alunos e professores da UAB/UNEMAT e, sociedade em geral 
entre em contato com o conhecimento produzido por professores e 
alunos da UNEMAT 
conhecimento possa ser útil e também ut
universidade. 

LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:

O V Workshop de Computação 
realizado na UNEMAT 
26 e 27 de novembro

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DE INSCRIÇÕES:

As inscrições para o 
Educação poderão ser realizadas no período, local e horários definidos 
abaixo: 

Local: Departamento de Computação da UNEMAT 
Alto Araguaia-MT. 

Período: 27 de outubro a 23

Horário: Segunda a sexta 

PROGRAMAÇÃO: 

14h–18h 
Como realizar um bom seminário

Prof. Rafael Falceti de Azevedo

Exposição

V Workshop de Computação – 
Tecnologias e Educação 

sociedade em geral do município de Alto Araguaia-MT. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

se com a realização do V Workshop de Computação 
e Educação, que alunos e professores das escolas do 

município, alunos e professores da UAB/UNEMAT e, sociedade em geral 
entre em contato com o conhecimento produzido por professores e 
alunos da UNEMAT – Campus de Alto Araguaia-MT, e que esse 
conhecimento possa ser útil e também utilizado fora dos muros da 

LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: 

V Workshop de Computação – Tecnologias e Educação 
realizado na UNEMAT – Campus Universitário de Alto Araguaia nos dias 

de novembro de 2015, nos períodos vespertino e noturno.

LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO DE INSCRIÇÕES: 

As inscrições para o V Workshop de Computação – Tecnologia
poderão ser realizadas no período, local e horários definidos 

Departamento de Computação da UNEMAT – 
 

27 de outubro a 23 de novembro de 2015. 

Segunda a sexta - 14h às 17h e 19h às 22h. 

26/11/2015 (quinta-feira)  

Minicursos: 

Como realizar um bom seminário 

Prof. Rafael Falceti de Azevedo 

Exposição de trabalhos de alunos da UNEMAT:
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V Workshop de Computação – 
professores das escolas do 

município, alunos e professores da UAB/UNEMAT e, sociedade em geral 
entre em contato com o conhecimento produzido por professores e 

MT, e que esse 
ilizado fora dos muros da 

e Educação será 
Campus Universitário de Alto Araguaia nos dias 

no e noturno.  

Tecnologias e 
poderão ser realizadas no período, local e horários definidos 

 Campus de 

de trabalhos de alunos da UNEMAT: 



 

14h–18h 

- Exposição de trabalhos de alunos dos cursos de 
Licenciaturas: Computação e Letras;

- Exposição de trabalhos de alunos dos cursos de 
bacharelado em: Ciência 

19h30  
Educação na 

Prof. Dr. Osmar Quim (Unemat/

20h15 

Educação e tecnologias: possibilidades e dificuldades
com o trabalho desenvolvido no subprojeto Pibid
Informática

Prof. Me. Carlinho Viana de Sousa 
(UNEMAT/

21h00 Coffee Break

21h30 

Tecnologias estáveis e tecn
Básico: práticas de renovação das aulas de Língua 
Materna 

Prof.ª M.ª Shirlene Rohr de Souza (UNEMAT/Letras/Alto 
Araguaia)

22h15 

Tecnologias da informação e comunicação e a inclusão 
digital de professores: a experiência extensionista do 
CATIS de Jornalismo

Prof.ª M.ª Rosa
Social/Alto Araguaia) 

14h–18h 
Computador: um recurso facilitador na aprendizagem 
de crianças especiais

Prof.ª Carolina Garcia

V Workshop de Computação – 
Tecnologias e Educação 

Exposição de trabalhos de alunos dos cursos de 
Licenciaturas: Computação e Letras; e, 

Exposição de trabalhos de alunos dos cursos de 
bacharelado em: Ciência da Computação e Jornalismo

Palestras: 

Educação na sociedade contemporânea 

Prof. Dr. Osmar Quim (Unemat/Letras/Alto Araguaia)

Educação e tecnologias: possibilidades e dificuldades
com o trabalho desenvolvido no subprojeto Pibid
Informática 

Prof. Me. Carlinho Viana de Sousa 
(UNEMAT/Computação/Alto Araguaia) 

reak 

Tecnologias estáveis e tecnologias digitais no Ensino 
: práticas de renovação das aulas de Língua 
 

Prof.ª M.ª Shirlene Rohr de Souza (UNEMAT/Letras/Alto 
Araguaia) 

Tecnologias da informação e comunicação e a inclusão 
digital de professores: a experiência extensionista do 
CATIS de Jornalismo 

Prof.ª M.ª Rosana Alves de Oliveira (UNEMAT/Comunicação 
Social/Alto Araguaia)  

27/11/2015 (sexta-feira) 

Minicursos: 

Computador: um recurso facilitador na aprendizagem 
de crianças especiais 

Prof.ª Carolina Garcia Marinho (Escola Estadual “Arlinda 
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Exposição de trabalhos de alunos dos cursos de 

Exposição de trabalhos de alunos dos cursos de 
da Computação e Jornalismo. 

Alto Araguaia) 

Educação e tecnologias: possibilidades e dificuldades 
com o trabalho desenvolvido no subprojeto Pibid-

Prof. Me. Carlinho Viana de Sousa 

ologias digitais no Ensino 
: práticas de renovação das aulas de Língua 

Prof.ª M.ª Shirlene Rohr de Souza (UNEMAT/Letras/Alto 

Tecnologias da informação e comunicação e a inclusão 
digital de professores: a experiência extensionista do 

(UNEMAT/Comunicação 

Computador: um recurso facilitador na aprendizagem 

Marinho (Escola Estadual “Arlinda 



 

Pessoa Morbeck”

Espaço PIBID UNEMAT/Alto Araguaia

19h30 

O PIBID no cenário nacional como política de formação 
docente 

Prof. Me. Franciano Antunes

20h 

Impressões sobre o PIBID nas escolas parceiras: a 
perspectiva das supervisoras de área

Professoras Supervisoras de área do subprojeto
Interdisciplinar

20h30 

Relato de experiência sobre 
por meio do
Estadual “Maria Auxiliadora”

Professoras Supervisoras de área do subprojeto
Informática

21h Coffee Break

21h30 

Os desafios de uma prática docente no ensino de 
Língua Portuguesa: 
de texto 

Bolsistas ID do subprojeto Pibid

22h00 

Os desafios de uma prática docente com o uso das 
tecnologias digitais de informação e comunicação

Bolsistas ID do subprojeto Pibid

22h30 

Demonstração/aplicação da lousa d

Acadêmicos
Josiane Wagner

23h20 Encerramento do evento

 

V Workshop de Computação – 
Tecnologias e Educação 

Pessoa Morbeck”) 

Espaço PIBID UNEMAT/Alto Araguaia 

O PIBID no cenário nacional como política de formação 
 

Franciano Antunes (UNEMAT/PIBID/Cáceres)

Impressões sobre o PIBID nas escolas parceiras: a 
perspectiva das supervisoras de área 

essoras Supervisoras de área do subprojeto
Interdisciplinar 

Relato de experiência sobre o trabalho desenvolvido
por meio do subprojeto Pibid-Informática
Estadual “Maria Auxiliadora” 

essoras Supervisoras de área do subprojeto
formática 

reak 

Os desafios de uma prática docente no ensino de 
Língua Portuguesa: experiências de aulas de produção 

 

Bolsistas ID do subprojeto Pibid-Interdisciplinar 

Os desafios de uma prática docente com o uso das 
tecnologias digitais de informação e comunicação

Bolsistas ID do subprojeto Pibid-Informática 

tração/aplicação da lousa digital 

Acadêmicos Adalto Alexandre Pereira Sobrinho
Josiane Wagner (Unemat/Alto Araguaia/Pibid-Informática)

Encerramento do evento 
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O PIBID no cenário nacional como política de formação 

(UNEMAT/PIBID/Cáceres) 

Impressões sobre o PIBID nas escolas parceiras: a 

essoras Supervisoras de área do subprojeto Pibid-

desenvolvido 
Informática na Escola 

essoras Supervisoras de área do subprojeto Pibid-

Os desafios de uma prática docente no ensino de 
experiências de aulas de produção 

 

Os desafios de uma prática docente com o uso das 
tecnologias digitais de informação e comunicação 

Adalto Alexandre Pereira Sobrinho/Jessica 
Informática) 


