
SEMANA DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO DA FACED 

Dias 17, 18 e 19 de Abril de 2018 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

DIA 17/04 
(TERÇA-FEIRA) 

MANHÃ  
09h às 12h 

TARDE 
 14h às 17h 

OFICINA Treinamento aos calouros: acesso e uso da Biblioteca da 
FACED (09h às 10h) 
Sala: 15 

OFICINA Caixa "Cidade para professores” 
Sala: 15 

OFICINA Treinamento para acesso ao Portal da Capes  (10h30 às 12h) 
Sala: 15 

OFICINA O beijo da palavrinha 
Sala: 16 

OFICINA Gênero, sexualidade e corpo em cena: reflexões e modos de 
olhar” 
Sala: 22 

RODA DE CONVERSA Quadrilha junina - tradição e ruptura: o papel da 
escola na perpetuação de estereótipos 
Sala: 18 

RODA DE CONVERSA Gênero, educação e a inconstitucionalidade de 
Projetos de Lei como o Escola Sem Partido 
Sala: 21 

RODA DE CONVERSA Sankofa: aprender com o passado e construir o futuro 
Sala: 17 
 

RODA DE CONVERSA Desconstruindo contos de fada - educação como 
campo de conflito e política 
Sala: 17 

RODA DE CONVERSA Quem anda pondo essas "minhocas" na sua cabeça? 
Joãozinho da Maré e o hábito de fazer perguntas 
Sala: 23 

SESSÃO DE FILME “A invenção da Infância” e “Crianças Invisíveis”: de 
que infância falamos? 
Sala Paulo Freire 

SESSÃO DE FILME Capitalismo – uma história de amor 
Sala Paulo Freire 

 
 
 
 
 
 



SEMANA DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO DA FACED  
17, 18 E 19 de Abril de 2018 

 
PROGRAMAÇÃO 

 

DIA 18/04 
 (QUARTA-FEIRA) 

MANHÃ 
09h às 12h 

NOITE 
19h às 21h 

OFICINA Releituras de obras de Arte no meio digital  
Sala: Infocentro 

OFICINA De que cor é o lápis cor de pele? 
Sala: 17 
OFICINA Corpo e cena em Travessia 
Sala: 23 

OFICINA Mapas vivenciais – cartografia com crianças 
Sala: 22 

OFICINA Tempos escolares 
Sala: 16 

RODA DE CONVERSA Direitos Humanos, Letramentos e Ensino de Língua: 
“Marielle Presente!” 
Sala: 18 

OFICINA O lúdico na alfabetização: yoga e meditação nas turmas da 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 
Sala: 16 

RODA DE CONVERSA Representação discente no PPGE  
Sala: 22 
 

RODA DE CONVERSA Desafios e potencialidades do estágio e das 
práticas escolares para a formação docente 
 Sala: 17 

RODA DE CONVERSA Representação discente na graduação 
Sala: 21 

RODA DE CONVERSA Livres será – memória, narrativas e relações 
étnico-raciais na escola 
Sala: 21 

RODA DE CONVERSA Roda de experiências, saberes e sabores na Educação 
Infantil 
Sala: 19 

SESSÃO DE FILME Episódio 1 da temporada 3 da série Black Mirror: 
Queda Livre 
Sala Paulo Freire 

SESSÃO DE FILME Milk: a voz da igualdade  
Sala Paulo Freire 

 
 
 



SEMANA DE ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO DA FACED  
17, 18 E 19 de Abril de 2018 

 
PROGRAMAÇÃO 

 

DIA 19/04 
(QUINTA-FEIRA) 

TARDE 
14h às 17h 

NOITE 
 19h às 21h 

OFICINA A busca por justiça socioambiental em meio à hegemonia de 
movimentos antiecológicos 
Sala: 21 

OFICINA Apartado e as relações étnico-raciais: uma experiência estético-
pedagógica 
Sala: 23 

OFICINA A importância do brincar na formação docente: contribuições da 
Teoria Histórico-Cultural 
Sala: 22 

OFICINA "Procura-se quem saiba apagar textos" 
Sala: 16 
 

OFICINA Graffiti e suas múltiplas facetas 
Jardim Pedagógico 

RODA DE CONVERSA O campo de atuação d@ pedagog@ 
Sala: 17 

RODA DE CONVERSA Experiências com bebês na creche: o olhar de estudantes do 
curso de Pedagogia 
 Sala: 18 

RODA DE CONVERSA Projeto de formação de professores na UFJF: 
possibilidades e desafios  
Sala: 16 

RODA DE CONVERSA O que a educação tem a ver com a cultura hacker? 
Sala: 22 

SESSÃO DE FILME Selma: uma Luta pela Igualdade 
Sala Paulo Freire 

SESSÃO DE FILME A carne é fraca 
Sala Paulo Freire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMOS DAS ATIVIDADES 
 
 
OFICINAS (por ordem alfabética): 
 
OFICINA: A busca por justiça socioambiental em meio à hegemonia de movimentos antiecológicos 
Proponente: Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental (GEA) – Coordenação: Profª. Drª. Angélica Cosenza.  
 
Ementa: A oficina estrutura-se a partir de abordagens crítico-reflexivas sobre conflitos e injustiças socioambientais, do qual tomam parte sujeitos que se 
encontram em estado de vulnerabilidade socioeconômica, como forma de enfrentamento ao poder hegemônico neoliberal que reproduz o status quo da 
sociedade capitalista mediante a intensificação de processos exploratórios de degradação tanto da natureza quanto do ser humano. 
 
Dinamizadoras do GEA/UFJF:  Fernanda Antunes Spolaor e Camila Neves Silva (doutorandas PPGE/UFJF);  Letícia Riguetto Nunes (mestranda PPGE/UFJF) Michele Alice da 
Silva (mestre PPGE), Mariana Sell; Camila Cristina Rotatori Pereira e Paula Gonçalves Vieira Teixeira (estudantes ciências biológicas, bolsistas GEA/UFJF) 
 
Data: 19/04 (quinta-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala 21 
 
 
OFICINA: A importância do brincar na formação docente: contribuições da Teoria Histórico-Cultural 
Proponente: Grupo de Pesquisa Ambientes e Infâncias (GRUPAI) – Coordenação: Profª. Drª. Ana Rosa Picanço Moreira 
 
Ementa: A oficina tem o objetivo de propiciar reflexões críticas e colaborativas sobre os tempos e espaços do brincar no contexto da educação, por meio de 
vivências lúdicas, a partir da perspectiva histórico-cultural. O foco temático é o brincar como metodologia de trabalho com as crianças na Educação Infantil.  
 
Dinamizadoras do GRUPAI/UFJF: Letícia de Souza Duque (Mestre em Educação – PPGE/UFJF), Maria Rosana do Rêgo e Silva (Mestranda em Educação – 
PPGE/UFJF) e Míriam Nogueira Duque Villar (Mestranda em Educação – PPGE/UFJF). 
 
Data: 19/04 (quinta-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala 22 
 
 
 
 
 



OFICINA: Apartado e as relações étnico-raciais: uma experiência estético-pedagógica 
Proponente: Grupo de Estudo e Pesquisa em Antropologia, Imaginário e Educação (ANIME) - Coordenação: Prof. Dr. Julvan Moreira de Oliveira 
 
Ementa: A oficina tem por objetivos desenvolver uma experiência estético-pedagógica centrada na corporeidade negra dividida em três momentos; 
apresentação de fragmentos do solo de Dança Contemporânea Apartado; uma vivência corporal em grupo; e uma roda de conversa sobre a experiência 
vivida. 
 
Dinamizadora do ANIME/UFJF: Thalita de Cassia Reis Teodoro (Doutoranda em Educação – PPGE/UFJF) 
 
Data: 19/04 (Quinta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 23  
 
 
OFICINA: Caixa "Cidade para Professores" 
Proponente: Grupo de Pesquisa História Ensinada, Memória e Saberes Escolares (Cronos) – Coordenação: Profª. Drª. Sonia Regina Miranda 
 
Ementa: O projeto CIDADE PARA PROFESSORES foi financiado pela FAPEMIG e CNPq e produziu uma Caixa didática contendo materiais e suportes para o 
trabalho docente envolvendo a temática urbana na escola. A caixa foi distribuída na rede pública municipal mediante um curso de formação desenvolvido no 
ano de 2017 e encontra-se disponível na Biblioteca da FACED. O projeto foi selecionado pela FAPEMIG, dentre duzentos e quarenta propostas inscritas,  como 
um dos 40 trabalhos de Minas Gerais que integraram a Mostra INOVAMINAS de 2017, tendo sido apresentado na Praça da Liberdade. Também foi 
selecionado pelo CRITT da UFJF dentre os cinco trabalhos da Universidade apresentados na FINIT 2017.  
 
Dinamizadoras do CRONOS/UFJF: Fabiana Rodrigues de Almeida (Doutoranda em Educação - PPGE/UFJF) e Luanne Passos Nunes (Licencianda em História - 
UFJF) 
 
Data: 17/04 (Terça-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala 15 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFICINA: Corpo e cena em Travessia 
Proponentes: Travessia Grupo de Pesquisas – Coordenação: Profª. Drª. Sônia Clareto e Profª. Drª. Margareth Aparecida Sacramento Rotondo 
 
Ementa: Oficina de experimentação cênica a partir do conto A terceira margem do rio, de João Guimarães Rosa, com base em procedimentos de treinamento 
técnico do teatro contemporâneo. O objetivo desta oficina é desenvolver um curto exercício de criação cênica por meio de uma metodologia que privilegie a 
ênfase sobre o aspecto de experiência mais do que o da representação, promovendo uma abordagem em que a aproximação com o texto seja orientada pela 
elaboração de uma dramaturgia de ator e de uma composição dedicada à constituição de poesia corpórea mais do que de uma elaboração descritiva 
e interpretativa. 
 
Dinamizadores do Travessia/UFJF: Cláudia Meirelles (Mestranda em Educação – PPGE/UFJF) e Gabriel Voser (Doutorando em Educação – PPGE/UFJF) 

Data: 18/04 (Quarta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 23 
 
 
OFICINA: De que cor é o lápis cor de pele? 
Proponentes: Marcelle da Silva Caldeira e Mariana Magna Silva Almeida – Licenciandas em Pedagogia/UFJF  
 
Ementa: A partir da história do livro “De que cor é o lápis cor de pele?” Ou “O que meninos, borboletas amarelas e bolhas de sabão tem em comum?”, de 
Thiago Correa, a oficina pretende questionar a denominação do lápis “cor de pele” e suas implicações nas relações étnicas e raciais na escola. Faremos uma 
conversa e uma atividade artística prática. 
 
Dinamizadoras: Marcelle da Silva Caldeira e Mariana Magna Silva Almeida (Licenciandas em Pedagogia – UFJF) 
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFICINA: Gênero, sexualidade e corpo em cena – reflexões e modos de olhar 
Proponente: Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Sexualidade, Educação e Diversidade (GESED) – Coordenação: Prof. Dr. Roney Polato. 
 
Ementa: A oficina tem como objetivo promover o debate sobre questões naturalizadas de gênero e sexualidade, a partir do documentário “Este é o meu 
corpo” de Inês Leitão, lançado no ano de 2017. O filme, ao abordar a realidade de mulheres vítimas de mutilação genital em Portugal, trata das formas de 
controle e subjetivação que corpos sofrem, partindo do princípio que processos culturais definem o que é natural, e o que não é. Ao final ainda usando o 
cinema como recurso pedagógico, os participantes produzirão brinquedos ópticos (Taumatrópio e flash book), expressando o que foi discutido no debate. 
 
Dinamizadoras do GESED/UFJF: Iuli do Carmo Melo (Mestranda em Educação - PPGE/UFJF) e Apolônia Ferreira (Doutoranda em Educação – PPGE/UFJF)  
 
Data: 17/04 (Terça-feira), das 09h às 12h 
Local: Sala 22 
 
 
OFICINA Graffiti e suas múltiplas facetas 
Proponentes: Christyanne Assis Barreiros (Mestranda em Educação – PPGE/UFJF) e André Luiz Gonçalves (Designer, Tatuador e Grafiteiro). 
 
Ementa: Essa oficina tem como objetivo promover a discussão sobre graffiti e pixação com o olhar sobre as instituições de ensino e também fazer uma 
análise social sobre o tema, para melhor compreender o que se diverge ou converge entre o graffiti e pixação. Ao final dessa oficina poderemos ampliar o 
olhar sobre arte e vandalismo, entender o que acontece com a nossa sociedade que as ruas estão cheias de expressões autorizadas ou não autorizadas e em 
especifico as nossas escolas. Uma analise sobre as pixações nas escolas e o porque as escolas procuram grafiteiros para atuarem em seus muros cinzas e 
silenciados 
 

Dinamizadores: Christyanne Assis Barreiros (Mestranda em Educação – PPGE/UFJF) e André Luiz Gonçalves (Designer, Tatuador e Grafiteiro). 

Data: 19/04 (Quinta-Feira), das 14h às 17h 
Local: Jardim Pedagógico da FACED 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFICINA: Mapas vivenciais – cartografia com crianças 
Proponente: Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância (GRUPEGI) – Coordenação: Prof. Dr. Jader Janer Moreira Lopes 
 
Ementa: A oficina tem por objetivo compartilhar atividades práticas e oferecer possibilidades de trabalho com as crianças que contemplem seus cotidianos 
através dos mapas vivenciais. Estes são baseados no conceito de vivência (perejivanie) de Vigotski e buscam trabalhar um fazer cartográfico que leve em 
consideração as referências espaciais das crianças na produção de mapas, ou seja, que incorpore suas autorias e suas vivências. 
 
Dinamizadora do GRUPEGI/UFJF: Sara Rodrigues Vieira de Paula (Licencianda em Pedagogia - UFJF) 
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 09h às 12h 
Local: Sala 22 
 
 
OFICINA: O beijo da palavrinha 
Proponente: Grupo de Pesquisas Linguagem, Infâncias e Educação (LINFE) – Coordenação: Profª. Drª. Hilda Micarello e Profª. Drª. Rosângela Veiga Júlio 
Ferreira 
 
Ementa: A oficina tem por objetivo proporcionar uma experiência de fruição estética da obra "O Beijo da Palavrinha" e motivar uma reflexão/debate sobre o 
papel da literatura na formação de crianças e jovens e sobre os desafios que se colocam a essa formação na escola de educação básica  A formação dos 
professores, a organização e utilização dos acervos e a organização das rotinas da escola para o trabalho com a literatura serão temas tratados na oficina 
 
Dinamizadoras do LINFE/UFJF: Ana Maria Scheffer (Doutoranda em Educação – PPGE/UFJF) e Luciane Aparecida (Doutoranda em Educação – PPGE/UFJF) 
 
Data: 17/04 (Terça-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFICINA: O lúdico na alfabetização: yoga e meditação nas turmas da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 
Proponente: Patrícia Paula de Oliveira Hamblin (Licencianda em Pedagogia/ UAB-UFJF). 

Ementa: A prática do Yoga e da Meditação na sala de aula tem inúmeros benefícios na aquisição dos saberes e fazeres pedagógicos, dando às crianças 
tranquilidade, concentração, sabedoria e clareza intelectual. A junção do corpo e da mente em equilíbrio é essencial  para os alunos da Educação Infantil e 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental aprenderem os conteúdos programáticos de maneira lúdica e prazerosa na sala de aula. Solicita-se aos participantes 
que: usem roupas confortáveis; levem uma almofada e/ou canga; levem creme ou óleo de sua preferência para a massagem. 

Dinamizadora: Patrícia Paula de Oliveira Hamblin (Licencianda em Pedagogia – UAB/UFJF) 
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 09h às 12h 
Local: Sala 16  
 
 
OFICINA: Procura-se quem saiba apagar textos 
Proponentes: Travessia Grupo de Pesquisas – Coordenação: Profª. Drª. Sônia Clareto e Profª. Drª. Margareth Aparecida Sacramento Rotondo. 
 
Ementa: Escrever é transformar em palavras esse olhar para dentro, estudar o mundo para o qual a pessoa se transporta quando se recolhe em si mesma - 
com paciência, obstinação e alegria. Enquanto passo os dias, os meses, os anos sentado à minha mesa, acrescentando pouco a pouco novaspalavras à 
página em branco, sinto-me como se criasse um mundo novo, como se trouxesse à vida aquela outra pessoa que existe dentro de mim, da mesma forma 
como alguém poderia construir uma ponte ou uma abóbada, pedra por pedra. As pedras que usamos, nós os escritores, são as palavras. 
[A pagado da Obra de Orhan Pamuk, A maleta do meu pai]. 
 
 
Dinamizador do Travessia/UFJF: Tarcísio Moreira Mendes, Bruna Tostes, Maria Paula Belcavello (Doutorandos em Educação – PPGE/UFJF) e Leiliane Paixão 
(Mestranda em Educação – PPGE/UFJF) 
 
Data: 19/04 (Quinta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 16 
 
 
 
 
 
 



OFICINA: Releituras de obras de Arte no meio digital 
Proponente: Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede (GRUPAR/UFJF) – Coordenação: Profª. Drª. Adriana Rocha Bruno 
 
Ementa: O objetivo desta proposta é apresentar a possibilidade do uso de ferramentas do Libreoffice Draw para a criação de releituras de Obras de Arte 
digitalmente. 
 
Dinamizadores do GRUPAR/UFJF: Luis Nascimento (Mestrando em Educação – PPGE/UFJF) e Tito Júnior (Doutorando em Educação – PPGE/UFJF). 
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 09h às 12h 
Local: Infocentro 
 
 
OFICINA: Tempos escolares 
Proponente: Grupo Tempos – NEPED/FACED/UFJF. Coordenação: Profª. Drª. Luciana Pacheco Marques 
 
Ementa: Intentamos, com esta roda, problematizar e compreender como os sujeitos escolares têm experienciado as temporalidades no/do cotidiano escolar; 
e assim analisar as implicações da ruptura na noção de tempo na Atualidade para o processo escolar.  
 
Dinamizadores do Grupo Tempos/UFJF: Alan Willian de Jesus, Cristiane Elvira de Assis Oliveira e Luka de Carvalho Gusmão (Doutorandos em Educação – 

PPGE/UFJF). 

Data: 18/04 (Quarta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 16 
 
 
OFICINA: Treinamento para acesso e uso da Biblioteca da FACED 
Proponente: Lívia Ferreira Coutinho Alonso – Bibliotecária da FACED. 

Ementa: A oficina abordará os seguintes aspectos: CDC - sistema de biblioteca, Regulamento - regras de acesso e uso Pegamum/ Meu pegamum e Base de 
dados. Público alvo: alunos calouros. Tempo de duração: 50 min. 

Dinamizadora: Lívia Ferreira Coutinho Alonso – Bibliotecária da FACED 

Data: 17/04 (Terça-feira), das 09h às 10h 
Local: Sala 15 



OFICINA: Treinamento para acesso ao Portal da Capes 
Proponente: Lívia Ferreira Coutinho Alonso – Bibliotecária da FACED. 

Ementa: A Oficina abordará os seguintes aspectos: estratégias de levantamento bibliográfico, Qualis periódicos - Plataforma Sucupira, Bancos de Teses 
e Dissertações, Forma de acesso ao Portal de Periódico da  Capes, Buscas por assunto, periódicos, livros e bases e Meus espaços. Público alvo: alunos da 
pós graduação. Tempo de duração: 1h 30min. 

Dinamizadora: Lívia Ferreira Coutinho Alonso – Bibliotecária da FACED 

Data: 17/04 (Terça-feira), das 10h30 às 12h 
Local: Sala 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RODAS DE CONVERSA (por ordem alfabética): 
 
RODA DE CONVERSA: Desafios e potencialidades do estágio e das práticas escolares para a formação docente 
Proponentes: Prof. Dr. Anderson Ferrari, Prof. Dr. Guilherme Tropia, Profª. Drª. Katiuscia Vargas Antunes e Profª. Drª. Rafaela Reis Azevedo. 
 
Ementa: A Roda de Conversa tem por objetivos compartilhar experiências discentes, originadas das vivências nas escolas e em ambientes educativos não-
escolares, durante a realização das disciplinas vinculadas às Práticas Escolares e aos Estágios Supervisionados. Nesta Roda, estudantes de diferentes cursos de 
Licenciatura irão socializar suas experiências e promover um diálogo com os participantes acerca dos desafios e das potencialidades envolvidas na prática 
escolar e no estágio supervisionado.  
 
Dinamizadores: Drielly da Silva Cunha (Licencianda em História/UFJF), Edmar Augusto Semeão Garcia (Licenciando em Ciências Sociais/UFJF), Luan Pedretti de 
Castro Ferreira (Licenciando em História/UFJF), Paulo Roberto Franco Ferreira (Licenciando em História/UFJF) 
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 09h às 12h 
Local: Sala 17 
 
 
RODA DE CONVERSA: Desconstruindo contos de fada - educação como campo de conflito e política 
Proponentes: Maré das Flores (Licenciando em Pedagogia/UFJF) e Felipe Vargas (Mestrando em Educação - PPGE/UFJF)  
 
Ementa: A Roda de Conversa tem por objetivos discutir temas como os conflitos no campo da educação, o papel político dos educadores, dualismos, história 
da educação e as diferentes possibilidades que professoras e professores têm para atuar como agentes transformadores da realidade, na condição de 
intelectuais. Para a mediação da Roda serão mobilizados autores, como Carlos Rodrigues Brandão e sua obra "O que é educação"; Paulo Freire e seus 
diversos escritos que tangenciam o tema; Nietzsche, etc. 
 
Dinamizadores: Maré das Flores (Licenciando em Pedagogia/UFJF) e Felipe Vargas (mestrando em Educação - PPGE/UFJF)  
 
Data: 17/04 (Terça-feira), das 09h às 12h 
Local: Sala 17 
 
 
 
 
 
 



 
RODA DE CONVERSA: Direitos Humanos, Letramentos e Ensino de Língua: “Marielle Presente!” 
Proponente: Grupo de Pesquisa Interação, Sociedade e Educação - Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Cadilhe. 
 
Ementa: Nesta roda de conversa, temos como objetivo agenciar um evento de letramento a partir de uma carta escrita pela ativista dos direitos humanos e 
vereadora Marielle Franco, a qual foi assassinada no Rio de Janeiro em março de 2018. A carta em questão é direcionada a estudantes ingressantes em uma 
universidade privada da cidade do Rio de Janeiro. Situado neste texto, abordaremos nas conversas temas como direitos humanos,  letramentos na escola e 
um ensino da língua fundado em um modelo ideológico/social dos letramentos, em oposição a um modelo autônomo, a fim de se vislumbrar um projeto de 
educação voltado a participação cívica e sensível à diversidade. Trata-se, ainda, de um encontro em homenagem e memória à Marielle Franco. 
 
Dinamizadores: Bárbara Delgado (Mestranda PPG Linguística/UFJF); Leomar Francisco (Mestrando PPG Linguística/UFJF); Tales Augusto (TP/Licenciando em 
Ciências Sociais/UFJF); Joaquim Castro (Monitor/Licenciando em Letras/UFJF); Carlos Colucci (TP/ Licenciando em Letras/UFJF) 
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 18 
 
 
RODA DE CONVERSA: Experiências com bebês na creche: o olhar de estudantes do curso de Pedagogia 
Proponente: Grupo de Pesquisa Linguagens, Infâncias, Cultura e Desenvolvimento Humano (LICEDHI) – Coordenação: Profª. Drª. Núbia Aparecida Schaper 
Santos 
 
Ementa: O objetivo da roda é trocar experiências sobre a importância da imersão do graduando na creche/escola e apresentar os projetos que foram 
desenvolvidos pelas bolsistas de Iniciação a Docência com crianças de dois e três anos. Os projetos apresentam uma perspectiva criativa, trabalhando a arte, 
o corpo e as sensações. 
 
Dinamizadoras do LICEDHI/UFJF: Ana Cláudia Ângelo Ávila, Barbara Betânia dos Santos, Letícia Jacinto Schneider e Talita Toschi (Licenciandas do Curso de 
Pedagogia/UFJF). 
 
Data: 19/04 (Quinta-Feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 18 
 
 
 
 
 



 
RODA DE CONVERSA: Gênero, educação e a inconstitucionalidade de Projetos de Lei como o Escola Sem Partido 
Proponente: Grupo de Pesquisa Flores Raras: Educação, Comunicação e Feminismos – Coordenação: Profª. Drª. Daniela Auad. 
 
Ementa: Nessa roda de conversa, temos como objetivos apresentar os avanços das políticas públicas em educação em gênero e diversidade sexual nos 
últimos 13 anos, discutindo como a tramitação de projetos vinculados ao programa “Escola sem Partido” reflete um retrocesso d iante das ações que 
possibilitaram o trabalho das relações de gênero na educação brasileira, assim como, apontar a inconstitucionalidade desses atos, através das atuações dos 
órgãos públicos federais e dos organismos internacionais. 
 
Dinamizadoras do Grupo Flores Raras: Ana Cláudia Ângelo Ávila, (Licencianda em Pedagogia/UFJF), Camila Roseno (Doutoranda em Educação – PPGE/UFJF) e 
Driely de Abreu Salgado Santos (Licencianda em Pedagogia/UFJF). 
  
Data: 17/04 (Terça-feira), das 09h às 12h 
Local: Sala 21 
 
 
RODA DE CONVERSA: Livres será – memória, narrativas e relações étnico-raciais na escola 
Proponente: Grupo de Pesquisa História Ensinada, Memória e Saberes Escolares (Cronos) – Coordenação: Profª. Drª. Sonia Regina Miranda 
 
Ementa: A narrativa de professoras negras e suas histórias de vida é o mote do documentário produzido no CAIC Núbia Magalhães Gomes, sob a direção e 
roteiro  da professora Ana Paula Rangel. A professora discutirá não só aspectos relativos à produção do documentário como também os efeitos dessa 
produção sobre o cotidiano escolar e sobre o trabalho docente na escola.  
 
Dinamizadora do CRONOS/UFJF: Profª Ms. Ana Paula dos Santos Rangel (Professora de História da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora) 
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 09h ás 12h 
Local: Sala 21 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RODA DE CONVERSA: O campo de atuação d@ pedagog@ 
Proponentes: Izabel Julieta Sguizzato Ribeiro (Licencianda em Pedagogia/UFJF) e Thalita Cristina dos Reis Neves (Licencianda em Pedagogia/UFJF) 
 
Ementa: Venha aproveitar esse momento e conhecer os campos de atuação do Pedagogo, para além dos espaços escolares. Nosso intuito é colaborar para 
interação de vocês com a esfera prática e a extensão da nossa profissão. Será uma oportunidade de troca de experiência, aprimoramento de ideias e 
conhecimento e desafios da profissão. 
 
Dinamizadoras: Izabel Julieta Sguizzato Ribeiro (Licencianda em Pedagogia/UFJF) e Thalita Cristina dos Reis Neves (Licencianda em Pedagogia/UFJF) 
 
Data: 19/04 (Quinta-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala 17 
 
 
RODA DE CONVERSA: O que a educação tem a ver com a cultura hacker? 
Proponente: Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede (GRUPAR/UFJF) – Coordenação: Profª. Drª. Adriana Rocha Bruno 
 
Ementa: As tecnologias digitais estão presentes no nosso cotidiano de maneira indiscutível. No campo da educação não é, portanto, diferente. Iremos 
discutir, a importância de alguns princípios da chamada Ética Hacker estarem presentes na discussão a respeito da tecnologia na educação.  
 
Dinamizadores do GRUPAR/UFJF: Elisiane Frizzoni Candian (Doutoranda em Educação – PPGE/UFJF) e Caique Cahon (estudante do Curso de Comunicação 
Social/UFJF). 
 
Data: 19/04 (Quinta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RODA DE CONVERSA: Projeto de formação de professores na UFJF: possibilidades e desafios 
Proponente: Coordenação de Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas/Faced – Coordenação: Profª. Drª. Geruza Cristina Meirelles Volpe  

 
Ementa: A presente apresentação, seguida de roda de conversa, visa apresentar e debater com os discentes a minuta do Projeto Pedagógico Institucional da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para Formação Acadêmico Profissional de Professores/as da Educação Básica em fase final de construção por 
comissão multidisciplinar do Fórum de Licenciaturas. Busca, ainda, apresentar e esclarecer dúvidas relacionadas ao percurso formativo dos discentes de 
diferentes cursos de Licenciatura da UFJF. 
 
Dinamizadora: Profª. Drª. Geruza Cristina Meirelles Volpe (Coordenadora da Coordenação de Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas/Faced) 
 
Data: 19/04 (Quinta-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala 16 
 
 
RODA DE CONVERSA: Quadrilha junina - tradição e ruptura: o papel da escola na perpetuação de estereótipos 
Proponente: Bárbara Gonçalves da Silva (Licencianda em Letras/UFJF)  
 
Ementa: O objetivo desta roda de conversa é, através de uma análise do movimento de quadrilhas juninas e de suas diferentes vertentes (matuto e 

estilizado), debater o papel da escola na perpetuação de estereótipos pejorativos relacionados aos povos provenientes do meio rural, em suas festas juninas, 

baseado no artigo da antropóloga Luciana Chianca (2007). 

Dinamizadora: Bárbara Gonçalves da Silva (Licencianda em Letras/UFJF) 
 
Data: 17/04 (Terça-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RODA DE CONVERSA: "Quem anda pondo essas "minhocas" na sua cabeça? – Joãozinho da Maré e o hábito de fazer perguntas" 
Proponentes: Marcela Arantes Meirelles e Sandro Vieira Teófilo 
 
Ementa: A roda de conversa tem como objetivo discutir as perguntas, dúvidas e indagações que os estudantes nos fazem em sala de aula, das quais muitas 
vezes não temos respostas. Como ponto de partida, utilizaremos o texto intitulado 'Joaozinho da maré', que retrata a importância de valorizar e estimular as 
questões feitas pelos estudantes e ao mesmo tempo refletir sobre a prática docente. 
 
Dinamizadores: Marcela Arantes Meirelles e Sandro Vieira Teófilo (Mestrando em Educação/PPGE-UFJF) 
 
Data: 17/04 (Terça-feira), das 14h às 17h   
Local: Sala 23 
 
 
RODA DE CONVERSA: Representação discente no PPGE  
Proponentes: Representação discente do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/UFJF 
 
Ementa: A proposta desta roda de conversa é reunir alunas e alunos do PPGE para um bate-papo sobre representação discente e esclarecimentos sobre as 
possibilidades oferecidas pelo programa. Assim, as atuais e o atual representante irão mediar uma conversa sobre a importância da tal função e sobre as 
possibilidades de atuação na pós. Serão debatidos temas como: apoio financeiro para congressos, licença maternidade na pós-graduação, prazos (e como não 
ser engolida (o) por eles), disciplinas da pós, auxílio psicológico e regimento interno do programa. Em tempos sombrios para a educação pública no país a 
união das (os) estudantes da pós-graduação pode ampliar os espaços de democracia, pesquisa e amizade dentro do programa. 
 
Dinamizadoras: Elisiana Frizzoni Candian e Helena Rivelli (Doutorandas em Educação/PPGE e representantes discentes do Doutorado) e Larissa Pereira Reis e 

Sandro Vieira Teófilo (Mestrandos em Educação/PPGE e representantes discentes do Mestrado).  

Data: 18/04 (Quarta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 22 
 

 

 

 



 

RODA DE CONVERSA: Representação discente na graduação 
Proponentes: Discentes da Licenciatura em Pedagogia da UFJF 
 
Ementa: A proposta desta roda de conversa é reunir alunas e alunos das licenciaturas para um bate-papo sobre representação discente na graduação, a partir 
da experiência da representação estudantil no curso de Pedagogia da UFJF. 
 
Dinamizadores: Larissa de Oliveira (Licencianda em Pedagogia/UFJF)  
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 21 
 
 
RODA DE CONVERSA: Roda de experiências, saberes e sabores na Educação Infantil 
Proponentes: Profª Patrícia Cestaro (Doutoranda em Educação/ PPGE) e Profª Michelle Duarte Rios Cardoso (Mestre em Educação/ PPGE) 

Ementa: Essa Roda de Conversa tem como objetivo possibilitar vivências, compartilhar experiências, saberes e sabores das/sobre as infâncias, bebês e 
crianças pequenas nos contextos das instituições de Educação Infantil. 
 
Dinamizadoras: Profª Patrícia Cestaro (Doutoranda em Educação – PPGE/UFJF) e Profª Michelle Duarte Rios Cardoso (Mestre em Educação – PPGE/UFJF) 
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RODA DE CONVERSA: Sankofa: aprender com o passado e construir o futuro 
Proponente: Grupo de Estudo e Pesquisa em Antropologia, Imaginário e Educação (ANIME) - Coordenação: Prof. Dr. Julvan Moreira de Oliveira. 

Ementa: A roda de conversa tem como proposta refletir a respeito das raízes brasileiras que têm origens africanas e que constituem o cotidiano de nossa 
sociedade e nossas escolas. Seu objetivo será a perspectiva de saberes que estão relacionados ao currículo escolar e que são silenciados por grande parte dos 
educadores. Será propiciada a reflexão da temática pelos participantes e a construção de subsídios abertos em relação à presença das diferenças, numa 
abordagem pluriétnica que vise a superação do racismo. 

Dinamizadores do ANIME/UFJF: Andressa Lima Talma (Mestra em Educação/PPGE-UFJF); Ana Carolina Bustamante Dias Souza (Mestranda em 
Educação/PPGE-UFJF), Waldeir Reis Pereira (Mestre em Educação/PPGE-UFJF) e Jussara Alves da Silva (Mestranda em Educação/PPGE-UFJF). 
 
Data: 17/04 (Terça-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SESSÕES DE FILMES (por ordem alfabética): 
 
A carne é fraca 
Proponentes: Karine Fernandes (Mestranda em Educação /PPGE-UFJF) e Ewerton Braga (Bacharel em Sistemas de Informação, vegano e ativista). 
 
Ementa: “A carne é fraca” é um documentário brasileiro produzido pelo Instituto Nina Rosa em busca de apresentar impactos do que o ato de comer carne 
apresenta para a saúde humana, para os animais e para o meio ambiente. Após a sessão, será aberta discussão com base em preceitos veganos, uma filosofia 
e modo de vida que procura excluir todas as formas de exploração e de crueldade com os animais, seja para alimentação, vestuário ou qualquer outro 
propósito. 
 
Dinamizadores: Karine Fernandes (Mestranda em Educação /PPGE-UFJF) e Ewerton Braga (Bacharel em Sistemas de Informação, vegano e ativista). 
 
Data: 19/04 (Quinta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala Paulo Freire 
 
 
A invenção da infância e Crianças invisíveis: de que infâncias estamos falando? 
Proponentes: Letícia Jacinto Schneider (Licencianda em Pedagogia/UFJF) e Talita Toschi Machado (Licencianda em Pedagogia/UFJF) 
 
Ementa: O objetivo da seção é exibir o documentário “A invenção da Infância” e alguns trechos do documentário “Crianças Invisíveis”. Após as exibições, 
vamos relacionar ambos documentários e buscar algumas abordagens para iniciar a roda de conversa. Buscaremos refletir sobre a infância e o trabalho 
infantil, assunto emergente onde não encontramos com frequência nas discussões acadêmicas. Buscaremos traçar relações sobre o que é ser criança na 
sociedade contemporânea e o que é ser criança em diversas regiões do Brasil. Para tanto, após as exibições, iniciaremos uma roda de conversa para debater 
o contexto abordado nos documentários que envolvem as crianças.  
 
Dinamizadoras: Letícia Jacinto Schneider (Licencianda em Pedagogia/UFJF) e Talita Toschi Machado (Licencianda em Pedagogia/UFJF) 
 
Data: 17/04 (Terça-feira), das 09h às 12h 
Local: Sala Paulo Freire 
 
 
 
 
 



 
Capitalismo: uma história de amor (direção: Michael Moore) 
Proponentes: Grupo de Estudos do Trabalho, Educação Física e Materialismo Histórico da UFJF (GETEMHI/UFJF). – Coordenação: Prof. Dr. Álvaro Quelhas e 
Prof.Dr. Hajime Takeuchi Nozaki. 
 
Ementa: A atividade pretende, a partir da exibição do filme "Capitalismo - Uma história de amor", fomentar o debate acerca da estrutura, da natureza e das 
consequências das crises cíclicas do sistema capitalista. Pretende dar maior enfoque à crise econômica de 2007/2008, que teve seu epicentro nos Estados 
Unidos da América, coração do capitalismo,  a qual perdura os efeitos até os dias atuais, resultando em duros ataques à classe trabalhadora de todo o 
mundo. A atividade possui como referencial teórico o Materialismo Histórico Dialético e faz parte dos debates teóricos realizados pelo GETEMHI/UFJF. 
 
Dinamizadores do GETEMHI/UFJF : Fabrício Teixeira Barbosa (Mestre em Educação/PPGE-UFJF e professor do C. Ap. João XXIII/UFJF); Frederico Dorvilho Testa 
(Especialista em Educação e Professor da rede estadual de ensino de MG); Graziany Penna Dias (Doutorando em Educação/PPGE-UFJF e professor do 
IFSUDESTEMG/campus JF); Ramon Mendes da Costa Magalhães (Mestrando em Educação/PPGE-UFJF e professor da rede estadual e municipal de ensino do 
RJ); Tiago da Silva Oliveira (Especialista em Educação e Professor da rede estadual de ensino de MG) e Thiago Barreto Maciel (Doutorando em 
Educação/PPGE-UFJF e professor do C.Ap. João XXIII/UFJF).  
 
Data: 17/04 (Terça-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala Paulo Freire 
 
 
Episódio 1 da temporada 3 da série Black Mirror: Queda Livre 
Proponentes: Grupo de Pesquisa Aprendizagem em Rede (GRUPAR/UFJF) – Coordenação: Profª. Drª. Adriana Rocha Bruno 
 
Ementa: A partir da apresentação o episódio mencionado, nosso intento é conversar sobre os "os likes q nos cercam e nos aprisiona : f icção? Ou mundo real? 
 
Dinamizadoras do GRUPAR/UFJF: Judi Silva (Doutoranda em Educação/PPGE-UFJF) e Márcia Campo (Membro do GRUPAR). 
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 09h às 12h 
Local: Sala Paulo Freire 
 
 
 
 
 
 



 
 
Milk: a voz da igualdade 
Proponente: Larissa Pereira Reis (Mestranda em Educação/ PPGE-UFJF)  
 
Ementa: No início dos anos 70, Harvey Milk se muda para a cidade de São Francisco com seu namorado Scott. Lá, eles começam sua luta contra a rejeição 
social e a truculência policial. Essa luta foi tomando proporções imensas, até ele conseguir derrubar uma lei que proibia os homossexuais de ensinarem nas 
escolas dos Estados Unidos. O objetivo dessa exibição é debater sobre as semelhanças entre o longa-metragem e as demandas conservadoras que 
atravessam a educação brasileira no tempo presente. 
 
Dinamizadora: Larissa Pereira Reis (Mestranda em Educação/PPGE-UFJF)  
 
Data: 19/04 (Quinta-feira), das 14h às 17h 
Local: Sala Paulo Freire 
 
 
Selma: uma luta pela igualdade 
Proponente: Profª. Drª. Andréa Silveira de Souza e Prof. Andréa Canário Esteves Braga (Licenciada em Ciência da Religião) 
 
Ementa: Em 2018 celebram-se os 50 anos da morte de Martin Luther King Jr., pastor protestante e ativista político americano, que tornou-se um dos mais 
importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha de não-violência, tal qual Mahatma 
Gandhi na Índia. Por meio de parte de sua biografia retratada no filme "Selma - uma luta pela igualdade", pretendemos discutir os princípios básicos da 
Reforma Protestante que subjazem à prática social de Luther King Jr., bem como oportunizar aos estudantes um debate acerca das relações entre religião e 
política, e religião e movimentos sociais. 
 
Dinamizadoras: Profª. Drª. Andréa Silveira de Souza e Andréa Canário Esteves Braga  
 
Data: 18/04 (Quarta-feira), das 19h às 21h 
Local: Sala Paulo Freire 
 


