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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, notícias e
outros assuntos de interesse da comunidade acadêmi-
ca.

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.

PPGE UFOP
E-mail: posedu.ichs@ufop.edu.br
* Coordenação:
Profa. Dra. Maria do Rosário Figueiredo Tripodi
* Vice-Coordenação:
Prof. Dr. Daniel Abud Seabra Matos
* Secretaria:
Lucas Braga Scaramussa, Henrique Cesário Camelo (bolsista) e
Pedro de Almeida Neto (bolsista).

Boletim Informativo PPGE UFOP
E-mail: boletimppgeufop@gmail.com
* Comissão de Newsletter: editoração, design, diagramação, revisão
e publicação - Prof. Dr. Hércules Tolêdo Corrêa, Andressa Maris
Oliveri (doutoranda), Daniela Rodrigues Dias (doutoranda), Henrique
Cesário Camelo (bolsista) e Pedro de Almeida Neto (bolsista).
* Comissão de Eventos: eventos e fotos - Prof. Dr. Breynner Oliveira,
Bárbara de Oliveira, Paloma Silva, Renato José Dias Pereira e
Wellington Rodrigo Ferreira.
* Divulgação digital (.pdf): Mariana - MG, 07 de agosto de 2021
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Veja nesta edição: 

* Compartilhamos nesta edição participações do 
PPGE em eventos acadêmicos 
(Período: maio./jun./jul. 2021). Foto: Wellington Ferreira (mar./2020)

Eventos*
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• Pesquisas do PPGE
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Eventos

▰Aula inaugural 2020-1 PPGE UFOP

No dia 04 de maio de 2021, ocorreu a aula inaugural do PPGE UFOP
com o tema Gênero e Sexualidade na Educação
Convidada: Profa. Dra. Cláudia Vianna - FE/USP
Mediação: Prof. Dr. Marco Antônio Torres - PPEGE UFOP

A aula inaugural de 2020-1 está disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rw2naT3s6Ig
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▰ Aula Aberta - Seminários Temáticos -
Introdução aos Estudos Comparados

A disciplina PGE 501 - Seminários Temáticos I:
Introdução aos Estudos Comparados,
coordenada pelo Prof. Dr. José Rubens Lima
Jardilino, promoveu uma Aula Aberta que teve
como palestrante o Prof. Dr. Medófilo Medina,
Professor Titular e Emérito da Universidad
Nacional de Colombia - UNC, que abordou a
seguinte temática: “Bases para uma comparación
de las historias de Colombia y Venezuela 1830-
2000”. Esta aula ocorreu no dia 22 de junho via
Google Meet.
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▰ Aula Aberta - Inclusão Escolar e Educação
Especial

A Aula Aberta - PGE 315 - Inclusão Escolar e Educação Especial:
Formação, Práticas e Inovação Pedagógica, coordenada pelo
Prof. Dr. Marco Antônio Melo Franco, contou com a participação
do Prof. Dr. Juan Cornejo-Espejo (Universidad del Bío-Bío -
Chile), para reflexão sobre o seguinte tema: “Problemas e
desafios na formação de professores para inclusão no Chile. O
evento ocorreu no dia 06 de julho e foi transmitido via Google
Meet.

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



Eventos

▰Grupo GERAES

O Grupo GERAES - Grupo de História e Historiografia da Educação
promoveu conferência com o Prof. Me. Marcelo Felício Martins e com
a Profa. Dra. Juliana Cesário Hamdan Pinto a respeito da Coleção
"História Geral da África" (UNESCO) e a descolonização da educação.
A conferência foi realizada no dia 28 de maio, às 10h, via Google
Meet.
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Eventos

▰Minicurso e seminários do NESFE
O grupo Núcleo de Estudos sobre Sociedade, Família e Escola (NESFE), realizou atividades como o minicurso de escrita
acadêmica, com a Profa. Dra. Ada Magaly Brasileiro e o seminário de pesquisa com a participação da Daiene
Campidele, Elaine Bento e Alexandra Resende Campos como mediadora. Além disso, o grupo realizou o Seminário
Internacional com o professor Pedro Silva, do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal.
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Eventos

▰Encontro Grupo Envelhecimento e Educação do NESFE

O Grupo de Estudo Envelhecimento e Educação, vinculado ao Núcleo
de Estudos sobre Sociedade, Família e Escola - NESFE, realizou um
encontro no dia 11 de junho, às 17h, via Google Meet, para discutir o
texto “Si las abuelas se disponen a cuidar, madres y padres pueden
emigrar”, com Amparo Micolta León e Maria Cénide Escobar Serrano.
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▰ Seminário e Diálogos GEPEJAI

O grupo GEPEJAI realizou atividades como “Diálogos com
Paulo Freire”, que contou com a participação da Profa.
Dra. Ângela Antunes, diretora pedagógica do Instituto
Paulo Freire. Esta atividade ocorreu no dia 15 de junho
pelo Google Meet.

Já no dia 13 de julho ocorreu o Seminário de Pesquisa
promovido sobre o tema “Pesquisa-ação-crítico-
colaborativa na EJA”. A convidada foi a Profa. Angelita
Freitas, doutora em educação pela UFMG.
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▰ MULTDICS Entrevista

O Grupo de Pesquisa MULTDICS, por meio do
projeto “MULTDICS ENTREVISTA”, contou com a
presença do Prof. Edgar Kirchof (ULBRA) para uma
conversa sobre o tema “Literatura Digital”. Para falar
sobre “Práticas de ensino: linguagens e tecnologias
em tempos de pandemia”, o entrevistado foi Prof.
Vicente Parreiras. Essas atividades foram mediadas
pelo Prof. Hércules Corrêa Tolêdo - UFOP e
encontram-se disponíveis no canal do MULTDICS no
YouTube.

As entrevistas estão disponíveis no Canal 
Multdics Multiletramentos no YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCZ9p4ivC2VJK3Y
cDe47ijWQ
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▰ MULTDICS Café com broa & literatura boa

O Grupo de Pesquisa MULTDICS promoveu uma roda de conversa
com Zélia Versiani (UFMG), Marta Passos (CEFET), Ivanete
Bernardino e Rodrigo Machado (UFOP) e o convidado especial:
Leo Cunha, no dia 28 de junho.

A roda de conversa foi mediada pelo Prof. Dr. Hércules Tolêo
Corrêa (UFOP) e encontra-se disponível no canal do MULTDICS no
YouTube.

Para assistir à roda de conversa, acesse o link:
https://www.youtube.com/watch?v=NgFzZMoWgoI&t=5105s
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▰ NEPPAI: praticando diálogos

O NEPPAI promoveu, no dia 10 de junho, mais um encontro do
ciclo “NEPPAI: praticando diálogos”. Esta atividade teve a
participação da Profa. Cléa Braga (Professora Alfabetizadora
da rede pública municipal de Itabirito) e da Ms. Daniela Pena
(Pedagoga da rede pública municipal de Itabirito), que trataram
do seguinte tema “Alfabetização na pandemia: possibilidades e
desafios em contexto da escola pública”.

No encontro ocorrido no dia 8 de julho, a Profa. Dra. Paula
Almeida (PPGE/UFOP) abordou o tema da “Apropriação da
linguagem escrita por crianças da educação infantil e do ensino
fundamental”.

Acesse o link abaixo para ter acesso às atividades: 
https://www.youtube.com/channel/UCOdcy4772ztAy2S4PEl7erQ
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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 08 de julho ocorreu mais uma atividade on-line
sobre o tema “Educação de Jovens e Adultos: olhares comparados
entre Brasil – Estados Unidos”, com a participação da Profa. Dra.
Fernanda Oliveira (PPGE/UFOP) e mediação da Profa. Dra. Marlice
Nogueira (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
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▰ Webinário Fundeb e desigualdades
educacionais

A Representação da UNESCO no Brasil, em parceria com
a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Núcleo de Estudos
de Políticas Públicas da Universidade Estadual de
Campinas (NEPP/Unicamp), o Instituto Singularidades e o
Núcleo de Pesquisa em Desigualdades Escolares
(Nupede) da Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG), realiza uma série
de webinários sobre “Fundeb e desigualdades
educacionais”. Com o título “Desafios conceituais, técnicos
e políticos para a construção de medidas para o
monitoramento do direito à educação e das desigualdades
educacionais”, esse webinário, ocorrido no dia 06 de julho,
visou o fortalecimento do debate público sobre o papel da
educação na construção de sociedades mais democráticas
e menos desiguais.

Acesse o site para mais informações: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Xo0eR5kUIs
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Acesse o site para mais informações: 
https://www.youtube.com/watch?v=HL6bQnrCjIg&t=40s

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

▰ Projeto Bibliografia Viva

O Grupo de Pesquisa GERAES (UFOP), em parceria com o projeto
Pensar a Educação, Pensar o Brasil (UFMG) e as Equipes do Áudio
Visual e do Portal de Livros Abertos da FAE/UFMG, estão promovendo o
Bibliografia Viva. O projeto tem o objetivo de “reconhecer e homenagear
aquelas e aqueles que têm contribuído para a produção de conhecimento
e para o avanço da pesquisa em educação no país nas últimas décadas”.
O programa do dia 27 de maio teve como pauta “A Sociologia da
Educação de Maria Alice Nogueira”. Já a atividade ocorrida no dia 24 de
junho trouxe para discussão a “Educação e Relações Étnico-Raciais na
Obra de Petronilha Beatriz e Silva”. Estas atividades encontram-se
disponíveis no canal do Youtube da Faculdade de Educação da UFMG:

Eventos



Fique por dentro - Pesquisas desenvolvidas
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▰ Pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP

A edição nº 8 do Boletim Informativo do PPGE, dando continuidade à apresentação dos trabalhos desenvolvidos no
programa, traz como temas cultura, memória, práticas de novos letramentos e multiletramentos como espaço de
sociabilidade. Convidamos os leitores e leitoras a conhecerem duas pesquisas que fazem referência às ações de
aproximação, resgate, valorização da cultura e memória, e das práticas de uso social da língua constituídas em um
movimento de “letramentos de reexistência” em comunidades de Ouro Preto.

* Outros trabalhos 
serão divulgados nas 

próximas edições.

Cultura 
e

memória

Práticas de novos 
letramentos e 

multiletramentos 
como espaço de 

sociabilidade.

Práticas de novos 
letramentos e 

multiletramentos 
como espaço de 

sociabilidade.



 O Grande Anganga Muquixe Chico Rei: a presença do mito negro no Reinado do Alto da Cruz e
nas escolas de Ouro Preto - MG

A pesquisa foi desenvolvida por Amanda Melissa dos Santos, sob a orientação do Prof. Dr. Marcus Vinícius Fonseca, e tem
como título “O Grande Anganga Muquixe Chico Rei: a presença do mito negro no Reinado do Alto da Cruz e nas escolas de
Ouro Preto -MG”. Este trabalho investigou o mito de Chico Rei no Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia
do Alto da Cruz de Ouro Preto, com o intuito de compreender se a presença da história deste rei africano nas instituições
escolares estava associada ao Congado ou à memória histórica de Ouro Preto. A pesquisa investigou 11 escolas públicas e
uma privada do Centro Histórico e bairros adjacentes; analisou dois projetos de Educação Patrimonial e 16 livros didáticos de
História e Geografia Regional distribuídos para as instituições. Esta investigação apontou que a presença de Chico Rei nas
escolas de Ouro Preto está ligada ao caráter memorialista e monumentalista das produções históricas como forma de
construção e enaltecimento da memória histórica da cidade.

Fique por dentro - Pesquisas desenvolvidas 
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Para ler este trabalho na íntegra, acesse o link:
https://repositorio.ufop.br

Cultura 
e memória



▰ Letramentos em espaços não escolares: o movimento hip-hop em Ouro Preto

O trabalho “Letramentos em espaços não escolares: o movimento hip-hop em Ouro Preto”, de autoria de Fabiana Correia
Justo, sob a orientação do Prof. Dr. Hércules Tolêdo Corrêa, aborda as práticas de letramentos em espaços de educação
não formal, na configuração das identidades sociais de um segmento jovem de Ouro Preto. O objetivo desta pesquisa foi
identificar nas práticas de letramento, próprias do universo de um coletivo de jovens de Ouro Preto, processos de leitura e
escrita na configuração de suas identidades sociais, a partir da observação das práticas de letramento promovidas no/pelo
hip-hop. No estudo, de perspectiva etnográfica da área de linguagem e educação, foram realizadas a observação
participante e a entrevista semiestruturada para conhecer as práticas de leitura e escrita presentes na vida desses jovens. A
conclusão do estudo evidenciou eventos e práticas de letramentos de sucesso desenvolvidos nas comunidades de Ouro
Preto -MG, apontando esse espaço como local de práticas de letramentos situadas, multimodais e de reexistência.

Fique por dentro - Pesquisas desenvolvidas 
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Para ler este trabalho na íntegra acesse o link:
https://repositorio.ufop.br
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▰XXX Simpósio Brasileiro de Política e Administração da 
Educação

A Associação Nacional de Política e Administração da Educação
(ANPAE) promoverá, entre os dias 31 de agosto e 17 de setembro, o
XXX Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação.
Este evento tem como tema central a “Comemoração dos 60 anos da
Anpae” e ocorrerá totalmente no formato virtual. Neste simpósio serão
oferecidos minicursos e oficinas sobre diversos temas da política e
administração da educação, além de apresentação de trabalhos
agrupados em oito eixos temáticos e painéis.
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Acesse o site para mais informações: 
https://40reuniao.anped.org.br/a-reuniao/
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▰ 40ª Reunião Nacional Anped

A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
promoverá, nos dias 17 a 22 outubro de 2021, totalmente on-line, sua
40ª reunião, com o seguinte tema “Educação como prática de
Liberdade: cartas da Amazônia para o mundo!” De acordo com o site
do evento, este tema “inspira uma reunião plural que dê visibilidade às
lutas, resistências e produção de conhecimentos em torno do
amazônico, bem como do centenário de Paulo Freire, patrono da
Educação Brasileira, e suas famosas ‘Cartas”. As informações sobre
inscrições atividades deste evento estão disponíveis no site.

Acesse o site para mais informações:
https://40reuniao.anped.org.br/a-reuniao



Fique por dentro

▰VIII Seminário Internacional REDE ASTE

A Rede de Pesquisadores e Pesquisadoras sobre Associativismo e
Sindicalismo dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação
promove o VIII Seminário Internacional da REDE ASTE dos dias 09 a
13/08. O evento tem como tema “Sindicalismo em Educação,
Trabalho, Pandemia e Crises do Capitalismo Contemporâneo” e
contará com mesas de debate e apresentação de comunicação oral
ou relatos de experiência.
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Acesse o site para mais informações: 
https://oitavoaste2021.webnode.com
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▰XI CBHE Congresso Brasileiro de História da Educação

XI Congresso Brasileiro de História da Educação será sediado na
cidade de São Paulo em julho de 2022. Este congresso traz como
tema “Cultura e Educação: Memória e Resistência” e terá
apresentação de trabalhos nas modalidades comunicação individual e
comunicação coordenada, distribuídos em 11 eixos temáticos, Além
de mesas-redondas e minicursos. No site do evento há instruções
para a inscrição e apresentação de trabalhos.
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Acesse o site para mais informações: 
http://www.xicbhe.com/index.html
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▰ Reitoria participa de encontro com governador Romeu Zema

No dia 25 de junho a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto,
Cláudia Marliére, juntamente com mais 30 autoridades do governo de
Ouro Preto e de Minas se reuniram com o Governador do Estado,
Romeu Zema, no Centro de Convenções da UFOP. Durante a
reunião, Cláudia Marliére reafirmou a necessidade de apoio para que
as universidades possam manter suas atividades, devido aos cortes
que vêm ocorrendo. Ela ainda solicitou ao governador apoio para as
reformas do Cine Vila Rica, que está fechado desde janeiro de 2018. A
reitora ressalta a importância dos espaços e dos equipamentos que
servem aos estudantes: “Existe potencial, mas precisamos de
investimento”. O convênio para a reforma do espaço e aquisição de
equipamentos foi acordado com a Codemge (Companhia de
Desenvolvimento de Minas Gerais). Entretanto, foi cancelado pela
própria companhia por falta de recursos.

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



Fique por dentro 
Projetos voltados para a comunidade da UFOP

▰Abrace em Casa – Grupo de Acolhimento Virtual da 
UFOP

As atividades do projeto ABRACE, devido a pandemia tornou-se
Abrace em casa, foram retomadas com reuniões pelo Google Meet às
quartas-feiras, das 17h às 18:30h com a participação de até 12
pessoas. O projeto é um grupo de acolhimento terapêutico aberto a
toda a comunidade da UFOP.

Boletim Informativo do PPGE, ano II, n. 08, mai./jun./jul. 2021.

Acesse o site para checar a agenda do grupo: 
https://www.ufop.br/eventos/abrace-em-casa-0



▰Projeto Yoga Para Todos

O Projeto Yoga Para Todos é um projeto de extensão
(PRACE/PIDIC/UFOP), voltado a comunidade da UFOP, que promove
práticas de Yoga, via Google Meet, às terças e quintas-feiras das
7h:30 às 8h:30. As práticas são gravadas e disponibilizadas no canal
do projeto no YouTube (Projeto Yoga para Todos na UFOP).
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Acesse o site para checar o canal do projeto: 
https://www.youtube.com/c/ProjetoYogaparaTodosnaUFOP

Fique por dentro 
Projetos voltados para a comunidade da UFOP



▰Projeto Fitness Pró

O Projeto Fitness Pró-Modalidades de Ginástica, desenvolvido pela
Escola de Educação Física da UFOP, sob orientação da Profa. Lenice
Becker, oferece aulas on-line durante o período da pandemia. Os
treinos são gravados e montados por alunos do curso de Educação
Física e disponibilizadas no YouTube, Instagram e Facebook do
projeto. De acordo com a Profa. Lenice, “o exercício é fundamental
para controlar a ansiedade e manter o equilíbrio emocional”.
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Acesse o site para checar o canal do projeto: 
https://www.youtube.com/channel/UC2PwIi2BeWBG3lLUkRDritg

Fique por dentro 
Projetos voltados para a comunidade da UFOP



▰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.
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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
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▰Registro do Campus ICHS - UFOP
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Foto: Wellington Ferreira (mar./2020)



Fale conosco
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Fale conosco! 
Aguardamos 
o seu contato.

E-mail: 
boletimppgeufop

@gmail.com

Quer fazer 
uma sugestão 
para as maté-
rias das próxi-
mas edições? 
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Este boletim foi produzido com base nas propostas, ações e discussões promovidas nos eventos apre-
sentados, como também em informações do site do PPGE e/ou coletadas a partir dos diversos veí-
culos de comunicação existentes, citadas ao longo de seu conteúdo, e contendo ilustrações ex-
traídas de banco de imagens privados ou públicos, como também enviadas pelos docentes, 
discentes, secretário e bolsistas, não tendo a intenção de violar qualquer direito perten-
cente a terceiros. A publicação tem fins acadêmicos, informativos e/ou meramente 
ilustrativos.


