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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE JOGOS COLABORATIVOS 

EDITAL 003/2017 

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO EM MINICURSOS E OFICINAS 

 

APRESENTAÇÃO 

Este evento é uma iniciativa da Universidade Federal do Cariri - UFCA, por meio do 

Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, programa de Extensão Universitária 

que promove a educação lúdica e a troca de experiências e saberes. Nossa proposta é 

abordar o tema da inovação em educação, a partir das experiências dos educadores do 

Cariri e das contribuições de pesquisadores de todo o Ceará para a reflexão acerca do 

tema. 

Na pauta estão a tecnologia, as metodologias e a cultura como elementos chaves do 

processo ensino-aprendizagem. Em um momento onde se discutem ideias e estímulos a 

educação é importante mantermos uma reflexão crítica a partir das experiências de nossa 

região, dialogando com a realidade local, na construção dos saberes docentes-discentes, 

pensando além do que está institucionalizado. 

O Encontro ocorre entre os dias 04 e 06 de outubro de 2017, onde serão ofertados ao 

público variadas oficinas e minicursos, além de palestras, submissão de relatos de 

experiências e outras atividades. 

A inscrição nos minicursos e oficinas se dará de forma presencial, durante o 

credenciamento no evento, com taxa de R$5,00 para cada minicurso/oficina, escolhida 

pelo participante, a ser paga no ato da escolha. Na página do evento e na página de 

inscrições estará disponibilizada uma lista com estas atividades, bem como seus 
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mediadores e os currículos, além de um breve resumo descritivo que informa ao 

interessado o que ele pode esperar da atividade. 

 CRONOGRAMA 

 Abaixo segue o pretenso cronograma das atividades: 

Abertura do edital    20/07/2017 

Início das submissões  20/07/2017 

Encerramento das submissões 20/08/2017 

Período de avaliação   21/08/2017 até 20/09/2017 

Publicação do resultado  até 21/09/2017 

Envio da carta de aceite  até 22/09/2017 

Relação das apresentações  até 29/09/2017 

Encontro de Práticas Inovadoras 04/10/2017 até 06/10/2017 

em Educação 

 Na possibilidade de mudança das datas os autores serão informados. 

DEMAIS INFORMAÇÕES 

 Apenas minicursos, oficinas e a apresentação de artigos são modalidades pagas, a 

inscrição no evento, as palestras, apresentações artístico-culturais durante o evento, são 

gratuitas e abertas a todos os interessados. Para sanar demais dúvidas, os interessados 

podem entrar em contato pelo e-mail lijc.proex@ufca.edu.br. Desde já agradecemos aos 

participantes, um forte abraço. 

Juazeiro do Norte, 20 de julho de 2017. 

 

 

Jeferson Antunes 

Coordenador Geral do Evento 

Coordenador Adjunto do LIJC PROEX/UFCA 
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