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III  CREPEAFE 
O III Colóquio Regional de Ensino, Pesquisa e 
Extensão na área dos Fundamentos da 
Educação (CREPEAFE) é um evento promovido 
pelo Departamento de Fundamentação da 
Educação (DFE), do Centro de Educação (CE) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 


Objetivo 
Tem por objetivo compartilhar experiências e 
saberes produzidos no decorrer dos projetos de 
pesquisa, de extensão e de ensino (monitoria), 
vinculados à área temática de Fundamentos da 
Educação. 


A quem se destina 
É destinado a docentes e discentes, de cursos 
de Pedagogia e demais licenciaturas, envolvidos 
em projetos de pesquisa, extensão e de 
ensino (monitoria) vinculados às disciplinas de 
fundamentação da educação. 




Inscrição 
O período de inscrição com apresentação de 

trabalhos:

	 02 a 23 de abril de 2018


O período de inscrição para todos participantes:

02 de abril a 09 de maio de 2018  

ou até o limite de inscrições 
(300 vagas) 

Site para inscrição:  
http://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/

evento/crepeafe2018  

Para inscrição nos minicursos, clique no ícone      	  - 
Eventos Associados. 

Certificação 
O evento contará com 24 horas de duração. Os(as) 
interessados(as) poderão participar na modalidade de 
"participante" ou como "apresentador(a) de trabalho". Será 
emitido certificado para cada uma das modalidades de 
participação. O direito ao certificado de participação será 
dado aqueles(as) que partici-parem de, pelo menos, 75% da 
carga horária (18 horas). Terão direito ao certificado de 
apresenta-ção de trabalho apenas aqueles(as) que 
apresentarão o trabalho, independente de ser coautor ou 
não.  
Para a apresentação de trabalho, os(as) autores(as) 
deverão enviar resumo de 300 a 500 palavras. 
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Programação
Dia 09 de maio ( quarta-feira)

19h. 

Cerimônia de abertura do III 
Colóquio Regional de Ensino, Pesquisa e 
Extensão na Área de Fundamentos da 
Educação.

19h.30min.
Conferência de abertura: “Fundamentos 
da Educação: impasses e perspectivas 
para a atualidade”

Dia 10 de maio ( quinta-feira)

07h30min. às 
09h30min.

Mesa-Redonda 1: Violência na escola: 
impasses e perspectivas de superação.

10h. às 12h. Mesa-Redonda 2: Educação e Formação 
Humana para a atualidade

13h30min. às 
15h30min.  

Mesa-Redonda 3: Paulo Freire: cultura, 
ética e subjetividade no ensinar e 
aprender.

16h. Lançamento de livro. 
Coffee Break 

19h. às 
21h30min. Comunicações Orais e Minicursos

Dia 11 de maio ( sexta-feira)

08h. às 12h. Comunicações Orais e Minicursos

13h.30min. às 
16h.30min.  Comunicações Orais e Minicursos

17h. Atividade cultural e encerramento do III 
CREPEAFE 2018


