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MÊS DE AGOSTO DE 2021

UFMG convida professores da RME-BH a inscreverem seus projetos na “22ª UFMG Jovem:
conhecimentos em diálogo pela vida no planeta”

A reitoria da UFMG convida professores e estudantes da Educação Básica e Profissional de Minas Gerais a
inscreverem trabalhos para participação na 22ª edição da UFMG Jovem. O evento ocorreu de maneira virtual,
nos dias 09 e 10 de setembro de 2021. O link para inscrição foi divulgado no site do Proex/UFMG
(https://www2.ufmg.br/proex/). Escolas das redes pública e privada de Minas Gerais, da Educação Infantil ao
Ensino Médio, incluídas as modalidades Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, participaram.
Para mais informações, acesse aqui ou leia o PDF na íntegra.

Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal promove curso sobre a primeira infância

Em parceria com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, a Escola Virtual do Governo disponibiliza de forma
gratuita e totalmente online o curso “Primeira Infância Primeiro no PPA”. O curso tem como objetivo
instrumentalizar gestores e equipes técnicas municipais para que possam construir um Plano Plurianual que
tenha como prioridade a primeira infância e atenda à obrigatoriedade da transparência dos investimentos
realizados anualmente em políticas para famílias e crianças de 0 a 6 anos, estabelecida pelo Marco Legal da
Primeira Infância. Com carga horária total de 25 horas, ao concluir o curso é possível obter um certificado de
conclusão fornecido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Para inscrições e mais informações
sobre essa oferta, acesse o link a seguir https://www.escolavirtual.gov.br/curso/516

UFMG promove evento de preparação para a 22ª UFMG Jovem

Pensando em fornecer um apoio aos professores e professoras da Educação Básica que desejam participar da
22ª UFMG Jovem, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) organizou o evento “Preparando-se para a
22ª UFMG Jovem: conhecimentos em diálogo pela vida no planeta”. Durante o evento os palestrantes
trouxeram dicas para a elaboração dos resumos e os procedimentos de inscrição na 22ª UFMG Jovem. A
palestra ocorreu no dia 20 de julho de 2021, às 17h, com transmissão pelo canal no youtube do Centro de
Ensino de Ciências e Matemática de Minas Gerais (Cecimig) da Faculdade de Educação da UFMG, que pode
ser acessado por meio do link a seguir:

https://www.youtube.com/channel/UC2kFUnO9lb9_dDg2BLCjVHg

https://www2.ufmg.br/proex/
https://www2.ufmg.br/proex/Noticias/Noticias/22a-UFMG-Jovem-acontecera-em-formato-virtual-confira-a-Chamada-para-participacao
https://drive.google.com/file/d/1sz5BuJYApp0uxlSnMgXzJrXFbuo-XIay/view
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/516
https://www.youtube.com/channel/UC2kFUnO9lb9_dDg2BLCjVHg


Instituto Vale promove oficina virtual “Das esquinas para o mundo: a música como
patrimônio cultural de BH”

O Instituto Vale apresentou a oficina virtual “Das esquinas para o mundo: a música como patrimônio cultural de
BH”, com o intuito de contribuir para o debate sobre a educação patrimonial na cidade. A oficina teve como fio
condutor o Clube da Esquina e pretendeu refletir sobre a importância da música no cenário cultural. Para isso,
as canções foram utilizadas como recurso para possibilitar aos(às) participantes a fruição da música popular
brasileira, proporcionando trocas e experiências a partir da afetividade que liga a capital aos músicos mineiros.
A oficina ocorreu no dia 20/08, das 16h às 17h30, na plataforma Google Meet. A inscrição gratuita foi realizada
pelo número (31) 3343-7317

Conheça as oficinas do Festival Literário Internacional 2021

O Festival Literário Internacional de Belo Horizonte está na sua 4ª edição, reunindo oficinas formativas com
diversos temas, como: videopoemas, brincadeiras com palavras e imagens e escrita criativa, além de
apresentar um olhar especial para a primeira infância.⠀
⠀

Durante o evento, os(as) participantes tiveram a oportunidade de aprender com profissionais das diversas áreas
e que possuem múltiplas vivências no campo da literatura. Para conhecer a programação completa do festival,
basta acessar o site do FLI. As inscrições foram realizadas por meio do Sympla
Site FLI: http://www.portalbelohorizonte.com.br/fli/2021/o-fli-bh
Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/flibh

Galpão Cine Horto promove seminário sobre educação e arte na cultura indígena

O projeto Conexão Galpão, do Galpão Cine Horto, promoveu, nos dias 19 e 20 de agosto, o seminário “Povos
Originários, Educação e Arte”. A programação do evento coloca em pauta as possíveis relações entre
educação e arte na cultura indígena, por meio de duas mesas temáticas. Para assistir, basta acessar:
Mesa 1: Noção de infância e processos de aprendizagem
https://youtu.be/BNlt30A6hI8
Mesa 2: A arte e o simbólico na cultura indígena
https://youtu.be/ZOEBm81H-Zo
A participação no seminário foi gratuita e aberta para todos os públicos.

Instituto promove Festival de acontecimentos formativos

Dos dias 19/08 a 22/08, o Instituto Iungo realizou o projeto Janelas - Festival de acontecimentos formativos. A
ideia foi criar um circuito inspirador de encontros síncronos e oficinas criativas para professores(as), com o
objetivo de contribuir para o desenvolvimento de competências com foco no autoconhecimento. As formações
também ofereceram atividades via Telegram.

http://www.portalbelohorizonte.com.br/fli/2021/o-fli-bh
https://www.sympla.com.br/produtor/flibh
https://youtu.be/BNlt30A6hI8
https://youtu.be/ZOEBm81H-Zo


O festival foi gratuito, mas as vagas são limitadas e exigiam inscrição prévia. Todos os detalhes da
programação encontram-se no site do festival. Para mais informações, basta acessar
https://iungo.org.br/formacao/janelas-iungo/

IEAT traz encontro sobre Filosofia e Psicanálise

O Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG promoveu, no dia 19 de agosto de 2021, às 19
horas, uma reflexão sobre “Filosofia e psicanálise em tempos de obscurantismo”. O evento teve como
moderador o professor do Departamento de Psicanálise Fabian Fajnwaks, que recebeu a professora Patricia
Kauark, do Departamento de Filosofia da UFMG, e a professora Cristiane de Freitas, do Departamento de
Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG.
O encontro foi transmitido pelo Youtube. Para assistir, basta acessar: youtube.com/ieatufmg

EAPE promove seminário do Programa Mulheres Inspiradoras

A Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE) realizou, nos dias 24 de
agosto(10h) e 26 de agosto(15h), no canal da EAPE, o Seminário de Boas Práticas do Programa Mulheres
Inspiradoras, com a temática “Pedagogia da Esperança em Tempos de Luto”.
O programa contou com a presença da supervisora pedagógica Edinéia Cruz, da pedagoga Marla Pereira, da
professora Larissa Oliveira e da Drª. Juliana Dias. Para assistir, basta acessar:
https://www.youtube.com/channel/UCHKuu41Sr6--eTI5SZhVaKQ

Canva promove webinário sobre educação

A equipe Canva Brasil promoveu, no dia 26 de agosto, às 12h, um encontro sobre a aplicabilidade das
ferramentas do Canva. O objetivo foi mostrar aos(as) educadores(as) como utilizá-las no planejamento de
ensino das disciplinas e de seus conteúdos, contribuindo para um ensino mais atrativo para os(as) estudantes.
O evento é gratuito. Para assistir, acesse: Como usar tirinhas, elementos e outros recursos de imagem para
fazer seus materiais no Canva for Edu (facebook.com)

UFMG Talks em casa promove debate sobre a variante Delta

UFMG Talks em casa debateu, no dia 26 de agosto, às 19h, a temática “A variante Delta e os impactos da
Covid-19 nos adolescentes”. O encontro contou com dois convidados, o professor Renan Pedra, do
Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG, e a professora Deborah Malta, do Departamento de
Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da UFMG.
O evento foi transmitido ao vivo, mas é possível revê-lo por meio do link: https://youtu.be/WeMo9_ryoGw

https://iungo.org.br/formacao/janelas-iungo/
https://www.youtube.com/user/ieatufmg
https://www.youtube.com/channel/UCHKuu41Sr6--eTI5SZhVaKQ
https://www.facebook.com/events/169966258536020
https://www.facebook.com/events/169966258536020
https://youtu.be/WeMo9_ryoGw


Cursos Noções Básicas e Noções Práticas em Círculos de Construção de Paz em
Ambientes Escolares

Dando sequência às ações do programa Justiça Restaurativa na Escola, a Smed, em parceria com o Projeto
Círculos em Movimento, ofertou os cursos Noções Básicas e Noções Práticas em Círculos de Construção
de Paz em Ambientes Escolares. A formação aconteceu em duas etapas sequenciais entre si, contemplando
do conteúdo introdutório à prática dos Círculos de Construção de Paz em ambientes escolares, o que justifica
as denominações “noções básicas” e “noções práticas”.

Podiam se inscrever todos os(as) profissionais da educação da Rede Municipal e da Rede Parceira de Belo
Horizonte.

Para mais informações sobre o curso, acesse o link: https://doity.com.br/cem-smedbh .

‘

https://doity.com.br/cem-smedbh

