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Secretária Ângela Dalben é convidada especial para Ceale Debate

A secretária municipal de Educação, professora Ângela Dalben, foi uma das convidadas especiais para o Ceale
Debate na terça-feira, 27 de abril de 2021. A professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
pesquisadora do Ceale, Maria José de Souza, foi a mediadora do debate, que contou também com a
participação da secretária municipal de Educação de Cascavel (PR), Marcia Aparecida Baldini. O foco da
discussão foi a forma como as secretarias lidaram com os principais desafios enfrentados na gestão da
educação básica em tempos de pandemia da covid-19, bem como as perspectivas para 2021. A transmissão foi
realizada pelo canal do Ceale/UFMG no Youtube. Confira aqui.

V Marcha Pela Ciência em Minas Gerais

O coletivo CTSMov MG promoveu, no dia 28 de abril de 2021, a V Marcha Pela Ciência em Minas Gerais. O
evento contou com um circuito de palestras que se extenderam das 09h até as 20h. Os (as) palestrantes
falaram sobre temas variados, que envolveram a ciência e o desenvolvimento. O evento foi gratuito e emitiu
certificação. A V Marcha ocorreu integralmente de maneira virtual, em virtude das medidas de segurança no
combate à pandemia da covid-19.

Live sobre a educação inclusiva nas escolas
A página “Todos Nós” é especializada em educação inclusiva e disponibiliza conteúdos reflexivos acerca de
uma escola para todos. Em diálogo com a pedagogia da diferença, os conteúdos são veiculados com tradução
em LIBRAS e texto alternativo na descrição das imagens. No dia 06/05/2021, a página promoveu uma live com
a professora Maria Teresa Eglér, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença
da Universidade Estadual de Campinas, uma das maiores referências em educação inclusiva do país. A live foi
aberta ao público e transmitida pelo canal oficial do “Todos Nós” no Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC7ckp37TYXn0erkt3G_6S0Q/featured

Escola da RME-BH faz live sobre crimes virtuais e como evitá-los, com a
presença do Promotor Mauro Ellovitch

No dia 10/05/2021, a Escola Municipal Gracy Vianna Lage realizou uma live com o tema “Como se proteger de
crimes virtuais e usar a internet de forma segura”, com participação de Mauro Ellovitch, promotor de justiça,
coordenador da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos e subcoordenador do Centro de
Apoio Operacional às Promotorias Criminais. O evento foi online e aberto ao público. Os interessados podem
acessar o canal Gracy Vianna Lage, no Youtube. Acesse aqui:
https://www.youtube.com/c/GracyViannaLage/featured

A MOSTRA VIRTUAL OBSERVAPED, com a presença da secretária Angela
Dalben

No dia 14/05/2021, os coordenadores dos projetos do Programa OBSERVAPED, com apoio da direção da
Faculdade de Medicina, do CETES, do CENEX, da Assessoria de Comunicação Social e da Sociedade Mineira
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de Pediatria, organizaram uma mostra virtual com a temática: “Vivências da Pandemia: como estão nossas
crianças e adolescentes?”. O evento foi realizado online e contou com a presença da secretária de educação de
Belo Horizonte, Angela Dalben. A mostra teve como público-alvo profissionais das áreas de saúde, educação e
assistência social, além de responsáveis por crianças e adolescentes. A transmissão do evento foi realizada
através do canal do Youtube da Faculdade de Medicina da UFMG.
Acesse em: https://www.youtube.com/watch?v=IHBwmG4ArUg

Evento sobre práticas docentes vivenciadas nas licenciaturas da UFMG
A COMFIC, as coordenações do PIBID e a Residência Pedagógica da UFMG promoveram o evento “Práticas
Docentes vivenciadas nas Licenciaturas da UFMG”. A ação teve como objetivo promover o debate e a
divulgação das atividades que vêm sendo desenvolvidas no âmbito dos programas PIBID e RP e refletir sobre
os estágios curriculares e a integração da UFMG com as redes de Educação Básica. Foram realizados cinco
encontros, com mesas de discussão e apresentação de atividades por professores da universidade e da
Educação Básica, convidados externos e estudantes das Licenciaturas da UFMG.
A transmissão foi feita por meio do canal do YouTube da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais.
Acesse e confira: https://www.youtube.com/channel/UCI9Pl_2XMRWO0aX8ZzY294A

UFMG Talks debate “O Coronavírus no ambiente e nos esgotos”
A UFMG Talks em casa debateu o “Monitoramento do Sars-CoV-2 nos esgotos e adesivo antiviral”. O programa
recebeu Ruben Sinisterra, professor do Departamento de Química da UFMG e coordenador de pesquisa do
projeto Nanoativ, e Carlos Chernicharo, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da
UFMG, coordenador da Rede de Monitoramento Covid Esgotos em Belo Horizonte e em outras cinco capitais
brasileiras. Os convidados conversaram sobre o monitoramento ambiental da Covid-19 e o desenvolvimento de
tecnologias para o enfrentamento da pandemia. O encontro foi transmitido no Youtube, pelo canal da TV UFMG.
Acesse https://www.youtube.com/c/tvufmgon e confira!

Maurice Tardif é convidado especial em conferência brasileira sobre o trabalho
docente e a pesquisa em educação

O grupo de pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) chamado Corpo, Educação e Cultura
(COEDUC), promoveu a conferência de encerramento do Seminário temático “Trabalho docente e a pesquisa
em educação: as contribuições da teoria de Maurice Tardif e colaboradores”, que contou com a presença do
professor e pesquisador canadense Maurice Tardif. A conferência teve como tema “A importância da
pesquisa sobre o trabalho docente para melhorar a formação profissional”, transmitida por meio do canal
do COEDUC no YouTube.
Acesse e confira: https://www.youtube.com/channel/UCgHQ9DD9VTSZHcxv7kdacXQ
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