A Asociación
Latinoamericana de
Microbiología y la

ASM-ALAM 2014 Workshop em Educação
No XXII Congresso Latino-Americano de Microbiologia – Cartagena - Colômbia
"Ferramentas e práticas para melhorar a microbiologia na sala de aula"
(ASM Workshop “Tools and practices to enhance microbiology in the classroom”)
O Workshop tem como objetivo a troca de experiências entre professores com novas abordagens de ensino,
favorecendo o processo ensino aprendizagem e proporcionando motivação nos estudantes na área de microbiologia.
Serão discutidos o uso de recursos de tecnologia, publicações, jogos e afetividade no ensino como ferramentas
pedagógicas para construção de uma relação mais humanizada do ensino, e seu papel na redução da distancia
entre professor e aluno. Qual nosso papel na formação de futuros profissionais da educação e que tipo de
professor queremos ser para nossos alunos? Venha fazer parte de uma crescente comunidade de professores
latinos interessados em educação!
Se você é um professor ou estudante com interesse em ensino-aprendizagem e inscrito na ASM, a inscrição no
Workshop
é
gratuita!
Você
não
é
um
membro
da
ASM?
Cadastre-se
agora:
http://www.asm.org/index.php/membership
Você pode escolher a categoria de associação com os benefícios que lhe permitem avançar ainda maisna área
científica, melhorar os seus contatos profissionais, seu currículo e sua carreira.

Tópicos:
Nos últimos anos, o ensino de Microbiologia tem
assistido a um crescimento significativo, com
novas metodologias e ferramentas disponíveis.
A ASM está empenhada em promover a
educação e tem investido significativamente no
desenvolvimento de um poderoso conjunto de
recursos que podem ser utilizados pelos
professores e incorporados à sala de aula.

Data: Quarta-feira 04 de novembro de 2014
Horário: 13:30 as 18:00 h.
Local: Centro de Convenções, Las Américas,
Cartagena, Colômbia.
Público: Professores, profissionais, pesquisadores,
etc
Facilitadores: Mercedes Zambrano (COL), Diana
Vullo (ARG), Laura Acevedo (PAR), Maria Crespo
(COL), Martha Suarez (COL), Martha Vives (COL),
Juana Ortellado (PAR), Bruno Severo Gomes (BRA)
e Spencer A. Benson (EUA)
Organizadores:
Juana Ortellado y Martha Vives

“Teaching is leading students into a situation in which they can only escape by thinking”
Quer participar? Acesse o site do XXII ALAM 2014 www.microbiologialatinoamericana.org
Se você ainda não é um membro da ASM,Cadastre-se por apenas U$ 35 e participe do Workshop
Neste caso, 25 U$ será direcionado para a associação na ASM (2014/2015) e 10 U$ referente
as despesas do Workshop.
Dúvida e informações sobre a ASM entre em contato conosco: international@asmusa.org

