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Título: Programa Quartas na FACED: um canal de comunicação com a 
comunidade acadêmica. 

Resumo: Fruto do novo currículo do curso de Pedagogia, a partir do semestre 
2018/2, os períodos finais das manhãs das quartas-feiras são destinados à 
formação continuada na Faculdade de Educação. O programa Quartas na 
FACED é uma ação de extensão que tem por objetivo constituir um espaço de 
debates do campo da educação e envolver a comunidade possibilitando a 
formação complementar dos estudantes, especialmente das licenciaturas, já que 
essa unidade de ensino contempla as disciplinas de 20 cursos que tornam aptos 
os estudantes para dar aula na educação básica. A programação conta com 
palestras, mesas-redondas, oficinas, seminários, promovidas pela comunidade 
Facediana e selecionadas através de edital específico. Cabe salientar que todos 
os eventos são organizados por discentes e servidores da Faculdade, 
proporcionando assim olhares e perspectivas de cada eixo da faculdade, bem 
como a interdisciplinaridade e horizontalidade existente na FACED. A cada 
semestre é possível emitir certificados via Pró-Reitoria de Extensão. O nome do 
programa de extensão foi escolhido por votação online disponibilizada no site da 
FACED. No final do semestre 2019/1 foi realizada uma avaliação sobre o 
programa visando identificar possibilidades de melhorias e focos de interesse 
para possíveis novas propostas, no Programa. Em 2019/2 foi implementado uma 
avaliação dos participantes a cada evento buscando um feedback. Essas ações 
permitiram escutar a opinião da comunidade, e acolher algumas sugestões de 
convidados como, a divulgação da programação antecipadamente, maior tempo 
para debates, a proposta de reformulação da contabilização de créditos 
complementares visando valorizar a participação no Programa e a busca de 
temáticas de interesse dos participantes.  

 

 

 


