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“Esperança não significa uma promessa. Esperança 

significa um caminho, uma possibilidade, um 

perigo.” 
(Edgar Morin) 
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APRESENTAÇÃO 

O webfólio é uma atividade desenvolvida para compor nota final para a 

disciplina Gestão de Políticas Públicas, na qual devemos fazer a 

apresentação uma das disciplinas já ministrada no curso de Docência do 

Ensino Superior,  informando qual o seu grau de  sua importância para 

nós, quais atividades foram realizadas no período da disciplina, quais 

atividades avaliativas aplicadas, o que apreendemos com ela, como a 

turma se portou diante dos conteúdos e atividades e qual o nosso grau de 

empenho.  
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 Solteira, sem filhos, mas tenho desejo 

de ser mãe, sou a primeira filha de um 

total de cinco irmãos, minha mãe é 

cozinheira . Graduada em Secretariado 

Executivo – UFBA e Pós Graduanda 

em Docência do Ensino Superior pela 

Faculdade da Cidade, única da minha 

família que possui graduação. Trabalho 

como Secretária na  Instituição 

Faculdade da Cidade há quase dois 

anos.A espontaneidade é grande 

característica minha, espirituosidade, 

empenho, persistência também, luto 

muito para alcançar meus objetivos, 

mas consigo! 
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Apresentando; Daniela Bulcão 



 

 

Apresentando; Daniela Bulcão 

Academicamente, posso dizer que, infelizmente não tenho o hábito de estar 

sempre lendo sobre, sei que preciso mudar isso, e tenho me empenhado para 

mudar esta realidade. Contudo, sou uma pessoa que me faço presente em sala de 

aula, gosto de emitir meus pensamentos e minha opinião sem ser impositiva, 

ouço a opinião dos outros e mesmo quando não concordo e tento aceitá-las, 

afinal posso não concordar com o que dizem, mas preciso respeitar a opinião 

dos outro. Questiono quando não compreendo ou quando julgo necessário, 

acredito que sou uma boa pessoa. E apesar de não me considerar uma aluna 

100%, tenho certeza de que faço diferença tanto em sala de aula quanto nos 

lugares que frequento. 
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Apresentando; Erick Farias 

Sou Erick Nazaré de Farias, 41 anos, 

casado, tenho uma filha de 07 anos, 

moro no bairro do Caminho de Areia – 

Península Itapagipana – 

Salvador/Bahia.  
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Iniciei meus estudos na Escola Amado 

Bahia, hoje sede da Associação dos 

Empregados no Comércio da Bahia, 

localizada no Porto dos Tainheiros – 

Bairro da Ribeira.Entre 1978 e 1979, 

minha família mudou-se para o Bairro de 

Mussurunga I, onde estudei a 1ª, na 

Escola Estadual Pinto de Aguiar.  Em 

1980 mudamos para o bairro de Cajazeiras 

V onde estudei até 1983, na Escola 

Estadual Edvaldo Brandão Correia 

cursando a 2ª e 3ª séries.  
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Comecei a minha vida acadêmica em 2007 depois de prestar o ENEM, tendo 

minha redação aprovada com 76% acima da média nacional. 2008 iniciei meus 

estudos acadêmicos na Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC no curso de 

Licenciatura em História quando conclui em julho de 2011 com 100% de 

aproveitamento e TCC (Artigo) aprovado com o título A Origem dos Direitos 

do Homem e dos Direitos Humanos.  

Com a certeza de me aprofundar nos estudos em 2012 matriculei na pós-

graduação da Faculdade da Cidade do Salvador no curso de Docência do 

Ensino Superior. O que motivou a cursar uma pós-graduação é poder adquirir 

novos conhecimentos educacionais que me dará suporte para o meu trabalho, 

uma vez que terei a responsabilidade de transmitir e compartilhar informações 

aos meus futuros alunos, além de objetivar uma melhor ascensão profissional. 

Portanto, meu desafio é utilizar os recursos aprendidos para obter melhorias 

de resultados.  
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Colocar sua foto  Sou solteira,  moro com meus pais e um irmão no 

bairro de Fazenda Grande do Retiro, 

Salvador/Bahia. Gosto muito de lecionar, mas 

almejo outro nível da educação, que é o ensino 

superior em cursos de graduação e pós-graduação. 

 

Tenho 23 anos e trabalho em duas escolas e dois 

cursos como professora de inglês. 

 

Adoro estar na academia como discente e pretendo 

lecionar em cursos de graduação e pós-graduação. 
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Em 2007 iniciei o curso de Letras com habilitação em Língua Inglesa na 

Unijorge, nesta academia me apaixonei por literaturas, romances e contos. Meu 

TCC discute a importância da literatura na educação infantil para a formação de 

adultos que se interessem pela leitura.  Em 2011 iniciei um curso de pós 

graduação em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa na ACEB, mas 

infelizmente, precisei interromper por motivo de trabalho, pretendia fazer um 

novo artigo discutindo a importância da leitura desde a infância. 

Em 2012 iniciei o curso de Docência no Ensino Superior e com esta vivência, 

cresce cada dia mais, o meu desejo de realizar um sonho, que é ensinar na IES. 

 



 

 

Apresentando a Turma... 
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“Até cortar os próprios defeitos pode ser 

perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que 

sustenta nosso edifício inteiro.” 

 
( Clarice Lispector) 
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Adoro 

esta 

turma!  
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Apresentando a Turma 
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A turma do Curso de Especialização em Docência do  Ensino Superior 

(0312)  Em nosso ponto de vista é ÓTIMA! São pessoa que estão 

sempre dispostas a ajudar umas as outras, somos competitivos, mas 

com moderação não é com agressividade. Temos e tudo um pouco... 

Vamos ver quem se identifica?  Temos alunos do INRROLETION, 

AMIGÃO,  DISPOSTO, TRAQUILÃO, NINJA, GASPARSINHO, 

BRICALHONA, CIUMENTO, SABICHÃO, SABIDO, 

STRESSADO (só um pouquinho), QUESTIONADOR,, 

VIAJANDÃO, CABEÇÃO, CDF, CALADO, TÍMIDO entre outros. 

Muitos de nós tem mais de uma característica dessa, mas com certeza 

são todos gente boa e dispostos a ajudar ao outro, é uma das coisas  

que nos faz  ter orgulho dos nossos colegas. 

 



 

 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Que a sua presença alegra 

a turma e sua falta 

deixam as noites com a 

sensação de que falta algo 

importante dentro da 

sala... Adoro esse seu jeito 

notável de ser! 

 

Dany, Preciso lhe falar....  
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O que falar de você...Uma pessoa prestativa, que se 

esforça para compreender os conteúdos apresentados 

na sala de aula. Participativa nas atividades apesar 

de não se empoderar dos conteúdos para emitir um 

discurso próprio na hora de apresentar os trabalhos. 

No mais precisa familiarizar-se mais com a pratica 

da docência se quiser realmente atuar na área, 

adquirir now-kow. É questionadora, como devemos 

todos ser, mas não dá argumentos que defenda ou 

justifiquei sua opinião. No geral como todo ser 

humano que busca realizar seus objetivos, tem que 

exercitar o auto-desenvolvimento constante. Do 

pouco tempo de convivência é isso. 

 

Dany, Preciso lhe falar....  



 

 

Dany, Preciso lhe falar....  
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Dani , Daniela! Quem da turma não conhece 

ela? 

Sempre a disposição, pessoa que sabe 

simplificar onde tem complicação. 

Se  precisamos dela então... Sempre estende 

uma não, mas as duas mãos! Tem um olhar 

clínico, que as vezes nos analisa pensando 

estar desapercebido. Contudo, sua 

transparência  não consegue deixar nada 

escondido! Com  sua beleza e porte erguido, 

me orgulho de vê-la e ver um exemplo bem 

sucedido de pessoas que lutam e não perdem 

a ternura por ter vencido! Te admiro muito e 

saiba que pode sempre contar comigo!  



 

 

Dany, Preciso lhe falar....  
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A vida é assim: Melhores 

amigos estarão sempre 

juntos, aconteça o que 

acontecer. @--}---- 
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Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Dani, para mim, você é: 

É um dom,  

 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece 

Viver e amar 

Como outra qualquer 

Do planeta 

És o som, é a cor, é o suor 

És a dose mais forte e lenta 

De que tem força 

Raça 

E gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Mistura a dor e a alegria. 



 

 

Erick, Preciso lhe falar....  
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A turma não seria a mesma sem 

o seu cuidado e dedicação por 

ela, penso que todos se 

identificam com você, afinal 

você consegue dá importância a 

todos se tornando importante 

para o grupo. Adoro você! 

 



 

 

Erick, Preciso lhe falar....  
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Erick! Muitas vezes passamos a vida inteira 

ao lado de uma pessoa e não conseguimos 

expressar o quanto elas fazem a diferença em 

nossas vidas.Ao analisar seu comportamento 

diante da nossa turma, sempre me pergunto; 

Será que existe pessoa tão desprendida 

quanto Erick? Por que ele sempre está 

disponível quando precisamos? Por que se 

preocupa tanto em proporcionar o melhor 

para turma? E observo que você não busca 

benefício próprio, nem ao menos o cargo de 

liderança, mas permitem que todos sejam 

tratados com igualdade, respeito e carinho... 

 



 

 

Erick, Preciso lhe falar....  
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...E ai, que compreendo que algumas pessoas são especiais, pois ao 

nascerem recebem a incumbência de tornar a vida dos outros melhor. 

Não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade de falar de você. 

Para mim você foi um dos colegas que mais contribuiu para o bom 

desenvolvimento do curso. Por isso agradeço todos os momentos que 

compartilhamos juntos. Quando falo da diferença que você 

proporciona na vida das pessoas, é por que, embora você não perceba 

você tem o poder de influenciar hábitos e comportamentos melhores 

nas pessoas. Agradeço pelo carinho e comprometimento que tem em 

manter o blog, que embora alguns digam que é da turma, mas 

reconheço que sem você ele não seria o que é. Que você possa usar o 

processo educativo e todo seu talento para tornar a educação melhor. 
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Para me é impossível falar de Erick sem 

me emocionar, ser humano atencioso, 

prestativo, solidário. Ajudou-me quando 

os de perto (família e amigos mais 

chegados) não me viam, ouviam e nem 

sabiam como eu estava. Não me deixou 

abandonar o curso, lembrando-me que a 

chuva uma hora para de cair e o sol volta 

a brilhar, com mais força e intensidade. 

Obrigada querido por ser tão especial, 

você sem duvida é um presente do Senhor. 

 



 

 

Erick, Preciso lhe falar....  
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O que eu posso falar de 

Erick? Posso defini-lo em 

quatro palavras: Amigo, 

amigo, AMIGO e por fim 

AMIGÃO DE TODOS e em 

especial meu amigo 

querido! 



 

 

Erick, Preciso lhe falar....  
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Uma palavra perdida 

 já quase esquecida 

me faz despertar 

  

Comendo 7 letrinhas que todas juntinhas 

se lê CATIVAR 

Cativar é amar 

É também carregar um pouquinho da dor 

Que alguém tem para levar 

  

Cativou disse alguém 

Laços fortes criou 

Responsável é você 

Pelo quê cativou 



 

 

Bella, Preciso lhe falar....  
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 Isabela, é uma das pessoa neste 

curso que eu não quero perder 

contato, ela é prestativa, 

interessada, atenciosa, carinhosa e 

tem uma característica que acho 

muito importante é uma pessoa, 

ela tem a capacidade de fazer as 

pessoas  riem, pessoas assim 

deixam o ambiente leve, 

descontrarído. Continue sendo 

exatamente como você é autentica! 



 

 

Bella, Preciso lhe falar....  

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Amigos são como presentes.. você 

os guarda e os mantém com 

muito carinho e cuidado, ou 

simplesmente os usa por um 

determinado tempo e depois se dá 

como esquecido. No meu caso, eu 

prefiro guardá-los no meu 

coração. Seja sempre essa pessoa 

linda e maravilhosa.  

 



 

 

Objetivos...  

Nosso objetivo ao construir esta atividade é analisar e repensar o 

estudo da disciplina Indivíduo e Sociedade: Uma Perspectiva 

Interdisciplinar, que foi ministrada no curso de Docência pela 

professora Jomária Alessandra. 

Revisaremos as avaliações e atividades realizadas na disciplina como 

objeto de estudo, tudo será analisado e repensado a partir dos conceitos 

de avaliação discutidos na disciplina Políticas Publicas de Avaliação 

ministrada pela professora Silvana Ferreira. 

 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Componentes Curriculares 
Esta disciplina foi escolhida 

exatamente por falar da 

interdisciplinaridade na 

sociedade, despertando o 

individuo para a realidade das 

suas escolhas e atitudes, pois 

elas refletem em outras  ações e 

outras vidas até mesmo quando 

não imaginamos.  
Disciplina: Indivíduo e Sociedade: Uma 

Perspectiva Interdisciplinar; 

Ministrada: Jomária Queiroz; 

Período: 20/02/13 a 14/03/13; 

Encontros: 20 e 21/02; 27 e 28/02; 06 e 07/03; 

13 e 14/03/13. 
Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

O que Compreendemos? 

Nesta disciplina compreendemos que não somos independentes, 

nossas e ações estão interligadas a de outras pessoas. A 

interdisciplinaridade é um processo que é intrínseco ao ser humano e 

se dar conta desta ciclicidade da vida é nos tornar HUMANO para 

os outros e para nos. Aprendemos que a doação é palavra necessária 

ao desenvolvimento de nossas vidas, seja como docentes, filhos , 

maridos e esposas ou qualquer título que venham nos classificar, a 

doação nos faz enxergar a TRANS, MULTI, PLURI e 

INTERdisciplinaridade em que vivemos uma ação em qualquer 

parte do mundo influencia uma outra parte que tecnicamente não 

teria ligação, assim funciona nosso corpo, mente atitudes e nossas 

vidas. 



 

 

Lemos e Recomendamos... 
Um docente não pode deixar de ler EDGAR MORIN, principalmente “ A 

CABEÇA BEM-FEITA” , vários autores apresentados e lidos em atividades ele 

realmente foi muito interessante. 

 

 

 

 

 

Outro livro bastante interessante “Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire 

Música em debate:  perspectivas interdisciplinar: Samuel Araújo, Gaspar Vaz, 

Vicenzo Cambraia 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araújo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Atividades realizadas... 

Leitura, apresentação e debate dos capítulos do Livro de EDGAR 

MORIN; “a cabeça bem-feita”. 

Apresentação em grupo: Análise da Estrutura Curricular do curso de 

Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho 

 

Dinâmica de Integração: Debate a respeito da Dinâmica. 

 

Dinâmica: montagem do quebra-cabeça.  

Atividade final: Paper ou resenha (o alunos escolheu qual tipo de 

trabalho final entregaria de acordo com as regras estabelecidas e aceitas 

em aula. 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Plano de Curso 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Textos Indicados 



 

 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Textos Indicados 



 

 

Textos Indicados 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Atividades Avaliativas 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Paper´s 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Apresentações 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Vídeo 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

http://www.youtube.com/watch?v=B5Opui9FCw0 

http://www.youtube.com/watch?v=B5Opui9FCw0
http://www.youtube.com/watch?v=B5Opui9FCw0


 

 

Fomos avaliados... 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

As avaliações realizadas foram processuais, conforme apresentações das 

atividades, dos debates, das dinâmicas de grupos e seminários a 

professora sempre nos ofereceu um FEED BACK, das atividades 

realizadas. 

Foram realizadas apresentações de textos indicados em Power Point, 

debates a respeito dos textos e uma avaliação individual escrita (Paper). 



 

 

... E aprendemos. 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Aprendemos que o conceitual interdisciplinar pressupõe um olhar 

calcado para a formação do indivíduo, sanando com mais 

profundidade às dúvidas apreendidas com foco numa visão 

articulada do todo com as partes, dos meios com os fins, uma vez 

que, o saber solto fica petrificado, esquematizado e volatilizado, 

precisa sempre ser conduzido pela força interna de uma 

intencionalidade. 

A interdisciplinaridade tem como princípio básico que tudo na vida 

ocorre de forma interligada, cada parte de um conjunto passa a ter 

um significado, nessa esfera o homem passa a ter uma visão final da 

realidade que esteja circunscrito, mais completa e muito mais 

formativa. 



 

 

Á Professora... 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

A beleza, seriedade e comprometimento com que ministra suas aulas 

nos encanta. .. 

Gostaríamos de seguir seu exemplo e ter ao menos um pouquinho 

desse seu dom de nos envolver no assunto, nos fazendo fitar os olhos 

em você e repensar nossas praticas, e o que dizer dessa simpatia para 

conquistar nossos alunos como você nos conquistou. 



 

 

Á Turma... 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Sugerimos a turma mais participação de algumas pessoas que por 

timidez ou talvez por omissão não são participativos e sentimos falta 

disso. Quanto mais opiniões ouvimos mais informações adquirimos e 

teremos uma maior gama de opções para questionar, concordar, 

repensar e pesquisar. Quanto mais pessoas participam da aula a mesma 

fica mais rica, pois se forem aquelas mesmas pessoas de sempre que 

emitem suas opiniões, acaba que fica repetitivo, não que não seja 

importante ou que não valha a pena ouvi-los, mas já temos mais ou 

menos uma idéia das suas falas. Queremos que aqueles que sempre 

participam continuem participando e aqueles que não costuma 

participar dos debates e das opiniões emitidas em classe passem a se 

manifestar, queremos saber o que vocês pensam. 



 

 

Aos Colegas... 

Esperamos que ao nos encontrarmos pelos caminhos da vida, possamos 

relembrar esses momentos maravilhosos de crescimento vividos na 

academia. Agradecemos pela companhia, solidariedade e amizade. 

 

 

 “Até aqui viajamos juntos.  

Passaram vilas e cidades,  

cachoeiras e rios, bosques e florestas...  

Não faltaram os grandes obstáculos.  

Frequentes foram as cercas, ajudando a transpor abismos... 

As subidas e descidas foram realidade sempre presente.  

Juntos, percorremos retas, nos apoiamos nas curvas, descobrimos 

cidades...  



 

 

Aos Colegas... 

Está chegando o momento de cada um seguir viagem sozinho...  

Que as experiências compartilhadas no percurso até aqui sejam a 

alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado.  

A nossa saudade e a nossa esperança de um reencontro aos que, por 

vários motivos, nos deixaram, seguindo outros caminhos.  

O nosso agradecimento àqueles que, mesmo de fora, mas sempre 

presentes, nos quiseram bem e nos apoiaram nos bons e nos maus 

momentos. 

 Dividam conosco os méritos desta conquista, porque ela também 

pertence a vocês.  

Uma despedida é necessária antes de podermos nos encontrar outra vez.  

 Que nossas despedidas sejam um eterno reencontro.” 

 



 

 

Daniela: O quanto me empenhei. 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

As aulas ministradas nesta disciplinas foram especiais para mim, 

apesar de já termos tido disciplinas com título e conteúdos parecidos a 

professora que ministrou a aula realmente fez grande diferença 

fazendo com que o conteúdo, apesar de repetitivo  não ficasse 

maçante. Foi uma disciplina prazerosa e construtiva me empenhei 

bastante procurei materiais adicional para complementar o que havia  

sido tratado em sala de aula, assistir filmes, li textos e assistir 

documentários que complementavam o conteúdo. Inclusive recomendo 

o filme “Como estrelas na Terra”, que trata muito bem a questão da 

interdisciplinaridade e o quanto o professor empenhado e com uma 

visão integrada  pode ajudar, na verdade, pode fazer toda diferença na 

vida de uma pessoa.  



 

 

Erick: O quanto me empenhei. 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

As aulas ministradas pela professora Jomária foram são sempre 

prazerosas, ela passa muita serenidade. Apesar de estar passando por 

alguns problemas pessoais e profissionais sempre procurei me empenhar ao 

máximo nas realizações das atividades em grupo e individual buscando ler 

os textos, livros e filmes indicados pela professora.  

Caro Erick. 

Seu texto revela o quanto você aprendeu nesta disciplina, o quanto os 

conhecimentos foram compreendidos e incorporados a sua prática 

cotidiana. Agora é só seguir mantendo o padrão de qualidade, revisando 

os textos e lendo cada vez mais para que o sucesso profissional seja uma 

realidade. (Professora Jomária) 

Nota: 9,5  

 



 

 

Isabela: O quanto me empenhei. 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Participei ativamente das aulas e realizei todas as atividades 

proposta pela docente. Na verdade nem precisei me empenhar tanto, 

pois as aulas ministradas pela professora Jomária são sempre muito 

prazerosas, pois ela busca sempre contextualizar os assuntos com 

temas atuais, com isso sempre consigo ter novas descobertas e me  

sinto estimulada a participar e realizar todas as atividades 

propostas. 

Essa disciplina dialogou e me fez repensar conhecimentos que eu já 

tinha adquirido em outra disciplina, senti que isso me fez crescer 

muito 



 

 

ADCIONAL 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araújo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

REFERENCIAL. 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 
 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 

BOAVENTURA DE SOUZA SANTÓS, UMA CONCEPÇÃO 

MULTICULTURAL DE DIRETOS HUMANOS ;. 

 

Carlos Seabra, Uma Nova educação para uma nova era em: Educação 

na Sociedade de Informação; Núcleo de Estudos do Futuro – USP. 

 

EDGAR MORIN, “A CABEÇA BEM-FEITA”, Repensar a Reforma 

e Reformar o Pensamento. 

 

Gilberto Teixeira (Prof.Doutor, FEA/USP), O CONHECIMENTO 

INTERDISCIPLINAR NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA em 

Educação na Sociedade de Informação. 



 

 

REFERENCIAL. 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 
 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

 

JANTSCH, Ari Paulo, BIANCHETTI, Lucídio (Org.). 

Interdisciplinaridade : para além da filosofia do sujeito. Petrópolis : 

Vozes, 1995,204 p. Obra coletiva com textos dos organizadores e de 

Gaudêncio Frigotto, Norberto J. Etges, Fritz Waliner, Roberto Follali e 

Antônio Joaquim Severino. Apre-sentação de Valdemar Sguissardi. 

ISBN 85-326-1536-8 

 

Liliana da Escóssia e Virgínia Kastrup , O CONCEITO DE 

COLETIVO COMO SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA INDIVÍDUO-

SOCIEDADE.  

 

Marília Freitas de Campos Pires , Multidisciplinaridade, 

Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade no Ensino. 



 

 

HOMENAGEM 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 
 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docencia do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 



 

 

Daniela Bulcão, graduada em Secretariado Executivo e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade, 
 Erick Farias, graduado em Historia e Especializando em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Isabela Araujo, Graduada em Letras com Inglês e Especializanda em Docência do Ensino Superior Faculdade da Cidade. 

Cadê, meus amados? Tão 

fazendo o que? Já 

terminou menino? Olha 

que coisa linda! Olha,  

Coisa mais Linda! O que 

é isso?... Tá Dôdho, 

menino? Que Mis... 

... SILVANA... 



 
“E se me achar esquisita, respeite também. Até eu fui 

obrigada a me respeitar. “ 
(Clarice Lispector) 


