
 

 

 

 

Inteligência Coletiva aborda os Caminhos Possíveis 
para a Educação no Século XXI 

Realizado pelo Colégio Farroupilha, evento conta com a participação do 
filósofo, escritor e professor Mário Sérgio Cortella, na programação 

 
O Colégio Farroupilha realiza, nos dias 5 e 6 de agosto, a 5ª edição do Inteligência 
Coletiva - comemorativa de 130 anos da Instituição. Com o tema “Caminhos Possíveis 
para a Educação no Século XXI”, o encontro traz o filósofo, escritor e professor Mário 
Sérgio Cortella, doutor em Educação e autor de diversos livros sobre ética, filosofia e 
educação. ‘Gestão do Conhecimento: um desafio necessário’ será a temática abordada 
por Cortella. 
 
Com o objetivo de elevar o nível da discussão sobre educação em toda a sociedade, o 
Inteligência Coletiva é aberto ao público e direcionado a educadores e demais 
interessados no assunto. “Nas quatro edições anteriores, reunimos mais de 800 
educadores para discutir assuntos que transformam a prática em sala de aula, 
repercutindo em maior qualidade à Educação como um todo. Esse é o grande objetivo 
do evento, provocar os docentes sobre as inquietações da área, apresentando 
alternativas para transformar as rotinas de ensino e aprendizagem.”, afirma a diretora 
pedagógica do Colégio Farroupilha, Marícia Ferri.  
 
Para proporcionar ampla abordagem sobre a temática, a programação oferece ainda a 
palestra ‘Conteúdos e competências na sala de aula: o que sai e o que fica?’, com o 
consultor, escritor e palestrante Dr. Júlio Furtado; mesa dialogada sobre as relações 
possíveis em educação - diferentes sujeitos que circulam na escola, com os professores 
Dr. Gabriel Junqueira, da UFRGS, e Dr. Marcos Villela Pereira, da PUCRS; workshops 
de práticas educativas com vários especialistas e a conferência de encerramento 
‘Mediação e interação: pilares da inovação educacional’, com a consultora em 
educação Ms. Jussara Hoffmann.  
 
Em reconhecimento à qualidade da proposta, esta 5ª edição do Inteligência Coletiva 
está com inscrições esgotadas. São esperadas cerca de 700 pessoas na sexta, dia 5/08, 
e em torno de 300 participantes no sábado, dia 6/08. 
 
Em edições anteriores, realizadas de 2013 a 2015, o Inteligência Coletiva buscou 
identificar as inquietações e necessidades do professor do século XXI, quem é esse 
docente e quais são os novos caminhos para ele. Após o primeiro encontro, foi criada a 
Escola de Professores Inquietos, iniciativa que busca estimular a reflexão e preparação 
dos educadores para a nova realidade da educação no século XXI, oferecendo cursos e 
workshops abertos a todos os interessados no Colégio Farroupilha e também em outras 
instituições.  
 



 

 
 
 
 
Programação: 
 
05 de agosto (Sexta-feira) 
Local: Centro Cultural e Esportivo Farroupilha 
18h30 - Recepção e Credenciamento (na entrada do Ginásio – quadra inferior) - 
Interação no Espaço Maker, tendas com visitação e vendas de livros. 
19h15 – Apresentação musical 
19h30 - Palestra “Gestão do Conhecimento: um desafio necessário”, com o Dr. Mário 
Sérgio Cortella.  
 
06 de agosto (Sábado)  
Local: Auditório do Colégio 
8h30 - Credenciamento e recepção (na Recepção de alunos) 

8h45 – Esquete artística  
9h às 10h30 - Palestra com o professor Dr. Júlio Furtado | Conteúdos e competências 
na sala de aula: o que sai e o que fica? 
10h30 – Intervalo 
11h às 12h30 - "Diálogos Contemporâneos: As relações possíveis em educação - 
diferentes sujeitos que circulam na escola", com os professores Dr. Gabriel Junqueira e 
Dr. Marcos Villela Pereira. 
12h30 às 14h - Intervalo para o almoço (de responsabilidade do participante) 
14h às 15h30 - Workshops das práticas educativas 
Locais: Salas de aula, auditório do Jardim, laboratórios e Memorial 
15h30 às 16h – Intervalo com café - Interação no Espaço Maker e visita às tendas com 
exposição e vendas de livros. 
16h – Talk Show de Apresentação do Projeto do 5º ano 
16h10 às 17h30 – com a professora Ms. Jussara Hoffmann | Mediação e interação: 
pilares da inovação educacional 

 
 

 
 

 
Contato: 

Cristiane Parnaiba 

Setor de Comunicação 
(51) 3455-1878 

comunicação@colegiofarruopilha.com.br 
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