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Expediente

O Boletim Informativo (Newsletter) do Programa de

Pós-Graduação em Educação - PPGE do Instituto de

Ciências Humanas e Sociais - ICHS da Universidade

Federal de Ouro Preto - UFOP é uma publicação

digital, trimestral e tem como objetivo criar um canal

de compartilhamento de informações, eventos, no-

tícias e outros assuntos de interesse da comunidade

acadêmica.

Este informativo é desenvolvido por uma comissão e

conta com a colaboração dos docentes, discentes,

secretário e bolsistas do PPGE.

Espera-se que, com o registro das atividades desen-

volvidas, o Boletim venha a se firmar, também, como

importante ferramenta para preservação da memória

institucional.
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Veja nesta edição: 

* Compartilhamos nesta edição participações do 

PPGE em eventos acadêmicos 

(Período: fev./mar./abr. 2021).
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▰ Palestra: Saúde Mental e Universidade em tempos de

pandemia

O Programa de Pós-Graduação em Educação promoveu, no dia 24

de março, a palestra “Saúde Mental e Universidade em tempos de

pandemia”, que contou com a participação do Prof. Dr. Aluísio

Ferreira de Lima, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da

Universidade Federal do Ceará e mediação da Profa. Dra. Margareth

Diniz (PPGE/UFOP). Esta palestra tratou de aspectos importantes

sobre saúde mental e desenvolvimento das atividades acadêmicas

durante a pandemia. O vídeo está disponível no canal do PPGE no

YouTube.

Acesse o site para mais informações: 

https://www.youtube.com/watch?v=-qL0q8BnhPo

https://www.youtube.com/watch?v=-qL0q8BnhPo
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▰ 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária

O 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária ocorreu de forma

virtual e gratuita nos dias 8 e 11 de março e foi promovido pelas

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de

Alfenas (UNIFAL-MG). O trabalho de extensão constitui um dos pilares da

universidade pública e aproxima universidade e sociedade por meio do

desenvolvimento de projetos. Neste congresso, várias temáticas foram

discutidas nas mesas-redondas, como trabalho, relações étnico-raciais e

decolonialidade, educação básica, extensão nos currículos, entre outras.

No dia 11 de março, o Prof. Dr. Marco Antonio Torres (PPGE/UFOP)

participou da mesa “Gênero, Sexualidade e Diversidade”.

Acesse o site para mais informações: 

https://www.ufmg.br/cbeu/programacao/mesas-redondas

https://www.youtube.com/extensaoufmgCanal

https://www.youtube.com/watch?v=g8BlEPfUD4c
https://www.youtube.com/extensaoufmgCanal
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▰ NEPPAI: praticando diálogos

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas na

Alfabetização e Inclusão na Educação (NEPPAI) promoveu, no

dia 11 de março, o encontro virtual sobre “Alfabetização, inclusão

e formação docente: o que dizem as professoras”, com

participação do Prof. Dr. Marco Antonio Melo Franco,

coordenador do NEPPAI/UFOP. Esta atividade deu início ao ciclo

de encontro e conversa do “NEPPAI: Praticando diálogos”. Na

página do grupo no Instagram (@neppai_ufop) você acompanha

a agenda com os próximos eventos. Esta palestra encontra-se

disponível no canal do NEPPAI no canal do YouTube.

Acesse o site para mais informações: 

https://www.youtube.com/watch?v=0HUUSIwkwuY&t=39s

https://www.youtube.com/watch?v=0HUUSIwkwuY&t=39s
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▰ NEPPAI: praticando diálogos

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas na Alfabetiza-

ção e Inclusão na Educação (NEPPAI) promoveu, no dia 08 de

abril, a reunião virtual “O Processo de Alfabetização de surdos em

escolas inclusivas”, guiado pelo Prof. Marco Antônio Melo Franco,

coordenador do NEPPAI, e com a participação do Prof. Me,

Duanne Antunes da Universidade Federal dos Vales de

Jequitinhonha e Mucuri. Este é o segundo evento do ciclo de

encontros “NEPPAI: Praticando Diálogos”. Mais informações e

acesso completo no site do NEPPAI e no canal do YouTube.

Acesse o site para mais informações: 

https://www.youtube.com/watch?v=ctMtFVgm40E
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▰ Ciclo de Debates Linha 2: Desigualdades, 

Diversidades, Diferenças e Práticas Educativas 

Inclusivas - (DsPEI)

A Linha 2 de pesquisa do PPGE “Desigualdades, Diversidades,

Diferenças e Práticas Educativas Inclusivas segue com seu Ciclo

de Debates. No dia 30 de março ocorreu mais uma atividade on-

line sobre o tema “Infância(s) e o Campo Educativo”, com a

participação da Profa. Dra. Carla Jatobá (PPGE/UFOP) e

mediação da Profa. Margareth Diniz (PPGE/UFOP). Para mais

informações sobre a agenda de atividades da linha de pesquisa,

acesse o site do PPGE.

Acesse o site para mais informações: 

https://www.posedu.ufop.br

https://www.posedu.ufop.br/
https://www.posedu.ufop.br/
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▰ Seminário Temático NESFE

O NESFE - Núcleo de Estudos Sociedade, Família, Escola -

promoveu no dia 24 de fevereiro o Seminário temático “NESFE em

Construção Coletiva: Balanço e Projeções”. O Seminário teve a

participação da Profª Drª Fernanda A.O. Rodrigues Silva e da Profª

Drª Liliane dos Santos Jorge, ambas da UFOP. O encontro foi

realizado via Google Meet e foram emitidos certificados para

aqueles presentes no Seminário.
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▰ Seminário Temático NESFE

O NESFE - Núcleo de Estudos Sociedade, Família, Escola -

promoveu no dia 17 de março o Seminário temático “Profissão

dos pais e acompanhamento da escolarização dos filhos: um

estudo exploratório”. O Seminário teve a participação da Profª Drª

Marlice de Oliveira e Nogueira. O encontro foi realizado via

Google Meet e também foram emitidos certificados para aqueles

presentes no Seminário.
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▰ Seminário Temático NESFE

O NESFE - Núcleo de Estudos Sociedade, Família, Escola -

promoveu no dia 14 de abril o Seminário temático “¿Investigar el

involucramiento de las familias en las escuelas? Desde la hiper

responsabilización parental a la posibilidad de agenciamiento

colectivo”, cuja tradução para o português é “Investigar o

envolvimento das famílias nas escolas? Da

hiperresponsabilização parental à possibilidade de agência

coletiva”. O Seminário teve a participação da Profª Drª Andrea

Precht Gandarillas, da Universidade Católica de Maula, no Chile.

O encontro foi realizado via Google Meet e também foram

emitidos certificados para quem participou do seminário.
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▰ Grupo GERAES

O Grupo GERAES promoveu conferência com o Professor Doutor

Jorge Antônio Rangel e a Professora Doutora Sônia Camara,

sobre o trabalho desenvolvido à frente do Núcleo Interdisciplinar

de Pesquisa em História da Educação e Infância - NIPHEI, da

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, . A conferência

foi realizada no dia 30 de abril. A apresentação e o diálogo

discutiram os trabalhos do Núcleo, que tem como objetivo

problematizar e debater questões teórico-metodológicas

concernentes ao estudo e à pesquisa no campo história da

educação e da infância no Brasil republicano.
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▰ Grupo GEPEJAI

O GEPEJAI - Grupo de Estudos e Pesquisas em

Educação de Jovens, Adultos e Idosos, organizou no dia

23 de março o encontro “Cinco Décadas de Paulo Freire

em Portugal: apelos, contributos e desafios”. O Prof. Dr.

Joaquim Luís Medeiros Alcoforado, da Universidade de

Coimbra, guiou o evento. O Seminário aconteceu via

Google Meet.
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▰ Grupo GEPEJAI

O GEPEJAI - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de

Jovens, Adultos e Idosos, organizou no dia 23 de Fevereiro a 1ª

roda de conversa do grupo de 2021, com o encontro “Diálogos

com a vida e a obra de Paulo Freire”. A Profª. Drª. Fernanda

Rodrigues Silva, do PPGE, guiou o evento. O Seminário

aconteceu via Google Meet.
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▰ Webinário de Pesquisa em Educação/Letramento

Acadêmico

No dia 25 de março ocorreu o bate-papo Como produzir textos

acadêmicos e científicos com a professora Drª Ada Magaly Matias

Brasileiro (DELET-UFOP) e coordenado pelo professor Dr.

Hércules Tolêdo Corrêa (CEAD e PPGE-UFOP). O evento faz

parte da plataforma Letramento Acadêmico, um curso auto-

gerido disponível na UFOP ABERTA e o bate-papo também está

disponível em canal do YouTube.

Acesse o site para mais informações: 

https://www.youtube.com/watch?v=n9mAPSPIGA4

https://www.youtube.com/watch?v=n9mAPSPIGA4
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▰ Webinário de Pesquisa em

Educação/Letramento Acadêmico

O Webinário de Pesquisa em Educação, promovido pelo

Centro de Educação Aberta à Distância da Universidade

Federal de Ouro Preto, apresentou no dia 10 de março o

debate virtual Leitura, escrita e outras estratégias para o

desenvolvimento de habilidades acadêmicas. O debate contou

com a participação da Profa. Dra. Maria Amélia Dalvi

(Universidade Federal do Espírito Santo) e foi coordenado pelo

Prof. Dr. Hércules Tolêdo Corrêa (CEAD e PPGE-UFOP). O

evento também faz parte do curso auto-gerido Letramento

Acadêmico, disponível na UFOP ABERTA.

Acesse o site para mais informações: 

https://www.youtube.com/watch?v=yUpjrXLQsYs

https://www.youtube.com/watch?v=yUpjrXLQsYs
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▰ Conferência PPGHIS

O PPGHIS - Programa de Pós-Graduação em História

promoveu no dia 23 de fevereiro, às 19h, a conferência

“Vicissitudes da Construção Memorial: nas margens da

comemoração do centenário de Machado de Assis”. O debate

foi conduzido pela Profa. Dra. Eliana Regina de Freitas Dutra e

mediado pela Me. Ana Paula Silva Santana.
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▰Pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP

Nesta edição, apresentamos aos leitores dois trabalhos defendidos que abordam as seguintes temáticas:

Direito à 
educação

Educação de 
Jovens e 
Adultos

* Esta seção foi criada com o objetivo de divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores e estudantes do Programa 

de Pós-Graduação em Educação que tenham efeitos/reflexões na Região dos Inconfidentes. Nas próximas edições do 

Boletim Informativo serão divulgados outros trabalhos indicados pelo Colegiado do PPGE.

https://posedu.ufop.br/


▰ Direito à educação na etapa creche: dimensões de qualidade em municípios mineiros

A dissertação de mestrado “Direito à educação na etapa creche: dimensões de qualidade em municípios mineiros”, de

autoria da Ma. Eliane Ferreira e orientação da Profa. Dra. Zara Tripodi, teve como objetivo discutir o direito à educação

nessa etapa do ensino. Dessa forma, buscou compreender o modo como se tem efetivado a qualidade da educação na

etapa creche nos municípios de Itabirito, Mariana e Ouro Preto. Para essa análise foram escolhidas três dimensões: a)

acesso, b) modos de oferta, c) insumos: infraestrutura, formação e carreira docente e número de alunos por turma. A

partir dos resultados obtidos a pesquisadora assinala que houve um aumento do número de matrículas e número de

vagas criadas pelos municípios, mas não se pode afirmar que todas as crianças são atendidas, pelo fato de que não há

o número exato das solicitações de vagas nessas cidades. Além disso, é preciso mais ações para que se possa atingir

um padrão de qualidade em infraestrutura, insumos, formação e carreira docente.

Fique por dentro - Pesquisas desenvolvidas 
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Para ler este trabalho na íntegra acesse o site:

https://repositorio.ufop.br

Direito à 

Educação

https://repositorio.ufop.br/


▰ Educação de jovens e adultos no município de Ouro Preto - MG: oferta, currículo, material

didático e espaço físico

O trabalho “Educação de jovens e adultos no município de Ouro Preto - MG: oferta, currículo, material didático e

espaço físico”, desenvolvido pela Ma. Amanda Barsante, sob orientação da Profa. Dra. Regina Araújo, trata da

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Ouro Preto - MG. Nesta pesquisa buscou-se compreender o

modo como ocorre a oferta dessa modalidade de ensino, na perspectiva dos alunos, docentes e técnicos na EJA de

quatro instituições municipais e estaduais. A pesquisadora parte do princípio de que professores e alunos enfrentam

vários desafios com relação ao currículo, material didático e espaço físico. Destacamos alguns resultados desta

pesquisa: as aulas e materiais são adaptados ao perfil e necessidades dos alunos; os livros didáticos são distantes da

realidade e necessidade destes, conforme apontam os docentes entrevistados; há a procura por matrículas, no entanto

é preciso que o número de vagas seja completado para que a escola possa abrir a turma.

Fique por dentro - Pesquisas desenvolvidas 
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Educação de 

Jovens e 

Adultos

Para ler este trabalho na íntegra acesse o site:

https://repositorio.ufop.br

https://repositorio.ufop.br/
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Acesse o site para mais  informações: 

https://www.youtube.com/channel/UCZ9p4ivC2VJK3YcDe47ijWQ

▰ MULTDICS Entrevista

O grupo de pesquisa MULTDICS receberá, no próximo dia 19 de

maio, o Prof. Dr. Edgar Kirchof (ULBRA), para uma entrevista

sobre o tema Literatura Digital. O evento será transmitido ao vivo

pelo canal do Multdics Multiletramentos no YouTube a partir das

19 horas, contando com a mediação do Prof. Dr. Hércules

Tolêdo Corrêa (UFOP). Haverá certificação.

https://www.youtube.com/channel/UCZ9p4ivC2VJK3YcDe47ijWQ


Fique por dentro

Boletim Informativo do PPGE, ano II, n. 07, fev./mar./abr. 2021.

Acesse o site para mais

informações: https://ufop.br/coronavirus

▰ A UFOP no enfrentamento da Covid-19: ações e cuidados

Nos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 ocorreu um aumento significativo dos casos de Covid-19

no Brasil. A UFOP mantém seu posicionamento e continua ativa no auxílio à comunidade e no trabalho científico. Em

março fez um ano que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou o estado de pandemia devido à proliferação

da Covid-19. Desde então, a UFOP, por meio do seu Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, organiza dados e

desenvolve ações no auxílio ao combate do vírus. O Comitê se reuniu no dia 4 de fevereiro para discutir a adoção de

um fluxograma para homologação de atestado para servidores com suspeita de contato ou sintomas de Covid-19. No

momento em que esse fluxograma for definido, será adicionado como parte do Protocolo de Biossegurança da

Universidade. Na última atualização no site do Comitê de Enfrentamento, em 14 de abril de 2021, foi registrado que as

cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade apresentaram queda com relação a taxa de transmissão e Belo

Horizonte apresentou uma estabilidade.

https://ufop.br/coronavirus
https://ufop.br/coronavirus
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▰ Campanha Nacional “Conhecimento e Cidadania: Juntos pela Vacina”

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES lançou no dia 18 de

abril de 2021, a campanha nacional "Conhecimento e Cidadania: Juntos pela Vacina", com a participação das 69

universidades federais do Brasil. Criada e coordenada pelo Colégio de Gestores de Comunicação - Cogecom, a

iniciativa pretende conscientizar os brasileiros que, ao se vacinar, além de se proteger contra a Covid-19, o cidadão

está contribuindo para dois importantes reflexos na coletividade: desafogar o sistema de saúde sobrecarregado,

garantindo que não faltem vagas para aqueles brasileiros que não podem ser imunizados, caso de gestantes, por

exemplo; e reduzir a capacidade de disseminação da doença.

Acesse o site para mais informações:
https://www.andifes.org.br/?p=87928

https://www.facebook.com/andifes0

https://www.youtube.com/watch?v=WSmJ0PjvFsY&t=7s

https://www.andifes.org.br/?p=87928
https://www.facebook.com/andifes0
https://www.youtube.com/watch?v=WSmJ0PjvFsY&t=7s
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▰Webinário de Pesquisa em Educação da UFOP

O Departamento de Educação e Tecnologias (DEETE/CEAD-UFOP), sob a coordenação da Profa. Dra. Márcia

Ambrósio, está promovendo o “Webinário de Pesquisa em Educação” entre os dias 10 de março e 30 de junho. As

webconferências tratam de várias temáticas ligadas à pesquisa em educação. As inscrições podem ser feitas por meio

da plataforma UFOP ABERTA.

Acesse o site para mais informações:

https://moodle.aberta.ufop.br

https://www.youtube.com/user/marciaambrosior

https://moodle.aberta.ufop.br/
https://www.youtube.com/user/marciaambrosior
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Acesse o site para mais informações:

https://www.direitoshumanos2021.abrasme.org.br/site/capa

https://www.youtube.com/watch?v=xthhygc-m90&t=1s

▰ 5º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental

A Universidade Federal de Ouro Preto, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e a Associação Brasileira de Saúde Mental

- Abrasme realizam o 5º Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, entre os dias 3 e 7 de setembro de 2021, no

formato virtual e traz por lema: “Resista! Lute por Direitos, Reconheça a Diversidade e a Saúde Mental como

Liberdade!” As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de agosto.

https://www.direitoshumanos2021.abrasme.org.br/site/capa
https://www.youtube.com/watch?v=xthhygc-m90&t=1s
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▰ 20º Congresso Brasileiro de Sociologia

O 20° Congresso Brasileiro de Sociologia, organizado pela Sociedade Brasileira de Sociologia - SBS, será realizado de

12 a 17 de julho de 2021. Em virtude da pandemia de Covid-19, o Congresso manterá a data de início conforme

estabelecido em Assembleia Geral em 2019, em Caxambu, porém, com o tempo ampliado e em formato virtual. A

outra novidade é que abrigará pela primeira vez os Comitês de Pesquisa (CPs). Tendo sido concluído o processo de

criação dos Comitês de Pesquisa (CPs), estes passaram a fazer parte da estrutura básica de organização dos

Congressos da SBS, junto com Grupos de Trabalho (GTs), mesas-redondas, conferências, fóruns, sessões especiais,

Sociólogos do Futuro, além de outras atividades julgadas pertinentes pela Diretoria da SBS e pelo Comitê Executivo do

Congresso.

Acesse o site para mais informações:

https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br

https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br/
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▰ Livros e outros materiais para acesso on-line

Na Biblioteca Digital da UFOP você tem acesso a uma série de materiais como e-books de bibliotecas virtuais,

periódicos da Capes, periódicos UFOP, artigos e dissertações produzidas por docentes e discentes da instituição no

Repositório Institucional da UFOP. Esses materiais estão disponíveis para consulta, por meio do MINHA UFOP, no site

da instituição.

Acesse o site para mais 

informações:
https://ufop.br

http://www.sisbin.ufop.br

https://zeppelin10.ufop.br/minhaUfop/de
sktop/login.xhtml

http://www.sisbin.ufop.br/
http://www.sisbin.ufop.br/
https://zeppelin10.ufop.br/minhaUfop/desktop/login.xhtml
https://zeppelin10.ufop.br/minhaUfop/desktop/login.xhtml
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▰ Canais de comunicação do PPGE (e-mails e redes sociais)

Divulgamos nesta edição os canais de comunicação com o PPGE (site, e-mails e redes sociais digitais). Acessem,

curtam e fiquem por dentro de todas as informações e eventos promovidos.

Site E-mail Instagram Youtube
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https://posedu.ufop.br posedu.ichs@ufop.edu.br https://www.instagram.com/ppge_ufop https://www.youtube.com/cha

nnel/UC2widBbvvN2lguMD6A

FNFVA

https://posedu.ufop.br/
mailto:posedu.ichs@ufop.edu.br
https://www.instagram.com/ppge_ufop/
https://www.youtube.com/channel/UC2widBbvvN2lguMD6AFNFVA
https://posedu.ufop.br/
mailto:posedu.ichs@ufop.edu.br
https://www.instagram.com/ppge_ufop
https://www.youtube.com/channel/UC2widBbvvN2lguMD6AFNFVA


Campus em foco
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▰ Registro do Campus ICHS UFOP

Foto: Wellington Ferreira (mar./2020)

Quer ver sua 
foto no Boletim 

Informativo?

Envie-nos uma 
foto do campus,
de sua autoria, 

incluindo:  título, 
nome completo 

e data. 

As fotos 
enviadas serão 
analisadas pela 

Comissão e 
publicadas.



Fale conosco
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Fale 
conosco! 

Aguardamos 
o seu  

contato.

E-mail: 
boletimppgeufop

@gmail.com

Quer fazer 
uma 

sugestão 
para as 

matérias das 
próximas 
edições? 

mailto:boletimppgeufop@gmail.com
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Telefones: Recepção: (31) 3557-9410 - Secretaria: (31) 3557-9407

Site: https://posedu.ufop.br

E-mail: posedu.ichs@ufop.edu.br

E-mail: boletimppgeufop@gmail.com
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Este boletim foi produzido com base nas propostas, ações e discussões promovidas

nos eventos apresentados, como também em informações do site do PPGE e/ou

coletadas a partir dos diversos veículos de comunicação existentes, citadas ao longo

de seu conteúdo, e contendo ilustrações extraídas de banco de imagens privados ou

públicos, como também enviadas pelos docentes, discentes, secretário e bolsistas, não

tendo a intenção de violar qualquer direito pertencente a terceiros. A publicação tem

fins acadêmicos, informativos e/ou meramente ilustrativos.


