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Fórum do Conhecimento traz grandes nomes
da educação para Paulo Afonso
A primeira, de três palestras, acontece dia 10 de agosto
Por Departamento de Comunicação - Fasete | Unit EaD

Fórum do Conhecimento traz grandes nomes da educação para Paulo Afonso
Primeira, do total de três palestras, acontece no próximo dia 10

divulgação

A Universidade Tiradentes – Unit, em parceria com o
Instituto Ayrton Senna, por meio dos seus polos de
educação a distância, está realizando mais uma edição
do Fórum do Conhecimento. O evento, acontece em sete
municípios do Nordeste, incluindo o Polo Fasete|Unit
EAD, em Paulo Afonso-BA, que será contemplado com
três palestras.

O Fórum reúne profissionais reconhecidos nacionalmente
para discutir e refletir sobre os desafios impostos à
Fórum do Conhecimento na FASETE
educação no mundo contemporâneo. A primeira
conferência, em Paulo Afonso, será realizada no próximo
dia 10, onde a convidada, Dra. Lívia Melo Barros, falará sobre Motivação Docente: Desafios da
contemporaneidade.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela divulgação
internet. CLIQUE AQUI e garanta sua vaga!
O evento receberá ainda este mês, no dia 16, a Dra. Ana
Beatriz Rodrigues que abordará o tema “Novos
paradigmas da educação superior”. Em novembro,
encerrando o Fórum, a Dra. Andrea Karla Nunes falará
sobre “Desafios da profissionalização na sociedade do
movente”.
“Será uma grande oportunidade para a sociedade Fórum do Conhecimento na FASETE
pauloafonsina e da região participar do Fórum que traz
especialistas reconhecidas por seu trabalho para debater a educação, fundamental para o
desenvolvimento da comunidade”, declara o coordenador do polo da Unit EaD em Paulo
Afonso, Marcos Dantas.
Serviço

O quê? Fórum do Conhecimento – Neuroeducação
Quando? 10/08, 16/08 e 08/10
Horário? 19h
Onde? Auditório do Colégio Sete de Setembro
Mais informações: www.fasete.edu.br/unit/
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