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Evento on-line apresenta estratégias e ferramentas para impulsionar o aprendizado

Nos dias 25,26 e 27 de janeiro, o evento on-line Semana Pedagógica Moonshot 2022 transmitiu, ao vivo,
debates e apresentações de renomados educadores do país, com o intuito de transformar a sala de aula
em um ambiente de aprendizagem significativa e colaborativa. Os encontros apresentaram novas
tendências da educação.
Para conhecer a programação, basta acessar: https://semanapedagogica.com.br/

UFMG promove Curso de Extensão sobre Ensino da Gramática

Foram abertas inscrições para o curso de extensão "Ensino de Gramática: reflexões semânticas",
coordenado pela professora Fernanda Rosa, da Faculdade de Letras da UFMG. O curso é uma iniciativa
do grupo de pesquisa "Semântica e Ensino", coordenado pela professora Ana Lúcia de Paula Müller (USP)
e pela Prof.ª Nize Paraguassu Martins (UESPI) e será ministrado no período de 11 de março a 24 de junho
de 2022, com formato on-line e encontros síncronos, todas as sextas-feiras, no horário de 15h30 às 17h.
A iniciativa visa proporcionar um olhar crítico sobre as práticas de ensino de gramática e base teórica para
compreender a importância da semântica para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa.

Para mais informações acesse:
http://www.letras.ufmg.br/site/pt-BR/noticiass/13-noticias-comuns/1572-curso-de-extensao-sobre-ensino-de
-gramatica-abre-inscricões.

Em caso de dúvidas, envie e-mail para: fernandarosa2006@yahoo.com.br

Abertas as inscrições para a 1ª Jornada Educacional da Rede Pública

Foram abertas as inscrições para a 1ª Jornada Educacional da Rede Pública, com discussões e debates
voltados para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A formação ocorreu entre os dias 05 e 08/07/2022 pelo
YouTube.

Foram quatro lives, conforme a seguinte programação:

Dia 1 (05/07): A importância do regionalismo na sala de aula, com a palestrante Paloma Borba.
Dia 2 (06/07): Ensino híbrido e legado da pandemia, com a palestrante Renata Jatobá.
Dia 3 (07/07): Atividades lúdicas e criativas nas escolas públicas, com a palestrante Susanna Artonov.
Dia 4 (08/07): Recursos digitais nas escolas públicas, com o palestrante Tiago Ribeiro.
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Bate-papo “Sim, eu vivi! Vidas: a essência do voluntariado”

No dia 19 de maio, aconteceu um bate-papo sobre a importância do voluntariado na formação de professores e
em instituições que têm o compromisso com a educação de crianças e jovens. O encontro foi virtual, por meio
da plataforma Youtube, e pode ser acessada em https://www.youtube.com/watch?v=EoUCuSRtAqE

O bate-papo foi conduzido por Zuleica Ávila e Tio Flávio. Zuleica Ávila é educadora, graduada em ciências
econômicas pelo Centro Universitário Newton Paiva; gestão administrativa e financeira pela FGV;
especialização em gestão de pessoas e também é ex-presidente do Sindicato das Escolas Particulares de MG.
Além disso, é gestora do Instituto ELA, educadores do Brasil do estado de Minas. Flávio Tófani (Tio Flávio) é
bacharel em Comunicação Social pela UNI-BH; pós-graduado em gestão de Marketing, pela UFMG e em
gestão de micro e pequenas empresas, pela UFLA, e mestre em engenharia de produção pela UFSC.

Especialização em Educação para Relações Étnico-Raciais

O Instituto Federal de Minas Gerais IFMG) ofertou a especialização “Educação para Relações Étnico-Raciais”,
vinculada ao Campus Bambuí.

O curso é destinado a profissionais da educação interessados na formação para o respeito à diversidade
étinico-racial e em desenvolver uma prática educacional antirracista.

O curso completo durará 420 horas, sendo dividido em três semestres letivos, e é dedicado a profissionais com
curso superior completo, em qualquer área de conhecimento.

Acesso o edital.

Curso promove desenvolvimento de recursos didáticos para pessoas cegas

O projeto Incluir-Ciência e o educativo do Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau) promoveu um curso
gratuito para professores(as) de ciência aprenderem a utilização do Sistema Braile, a fim de desenvolverem
recursos didáticos para pessoas cegas.
O curso foi ministrado pelo professor Alexandre Ferry e pela professora Mariana Vieira, do CEFET/MG, e será
realizado no MM Gerdau, de forma presencial, às quintas-feiras, nos dias 17 e 24 de março, das 16 às 21
horas.

Livro ilustrado: leitura e criação

Com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte (0014/2021), foi
oferecido uma oficina sobre “Livro ilustrado: leitura e criação”, que abordou a ideia de que os
livros e a leitura são convites para experiências estéticas com a escrita, as imagens e o próprio
livro como objeto. Durante o curso, os(as) participantes tiveram a oportunidade de refletir
sobre livros ilustrados a partir de autorias e perspectivas temático-formais e a experiência de
criação de narrativas com palavras e imagens.
Os encontros foram realizados aos sábados, no modelo híbrido, com atividades presenciais e
remotas.
Para mais informações:
leituralivroilustrado@gmail.com
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Pesquisa UFMG promove encontros pautados em tecnologia e inovação

A pesquisa UFMG promoveu, no dia 24 de fevereiro e nos dias 3 e 10 de março, encontros com a temática “Do
laboratório para a sociedade”. No dia 24 de fevereiro, às 17 horas, o encontro foi com Ruben Sinisterra,
professor do Departamento de Química da UFMG, e com Ricardo Gazzinelli, professor do Departamento de
Bioquímica e Imunologia da UFMG. No dia 3 de março, às 17 horas, Marco Romano-Silva, professor do
Departamento de Saúde Mental da UFMG e Mauro Teixeira, professor do Departamento de Bioquímica e
Imunologia da UFMG, conduziram a atividade. Já o encontro do dia 10 de março, às 17 horas, contou com a
presença de Glaura Goulart, professora do Departamento de Química da UFMG, e de Wagner Meira, professor
do Departamento de Ciência da Computação da UFMG.
A transmissão foi realizada pelo Youtube, no link:
https://www.youtube.com/c/ProReitoriadePesquisaUFMG

Curso de Formação para o ensino de Astronomia no Ensino Fundamental

A Universidade Federal do Paraná oferece o curso gratuito “Formação para o
ensino de Astronomia no Ensino Fundamental”, por meio da plataforma
aberta da UFPR. O curso foi organizado para ser ofertado nos moldes dos
cursos abertos e massivos, conhecidos como Mooc (Massive Open Online
Course), realizados por meio de ambientes virtuais de aprendizagem,
ferramentas da Web 2.0 ou redes sociais e que visam alcançar um grande
número de pessoas, dando a oportunidade de que elas possam ampliar seus
conhecimentos num processo de co-produção.
O curso é composto por 26 horas de duração, divididas em 7 módulos, que
vão abordar os temas: História da Astronomia, História dos calendários,
Concepções alternativas, Estações do ano, fases da Lua, Eclipses, Movimento aparente do Sol, Olimpíadas
Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Astronomia na sala de aula e atividades práticas para o Ensino de
Astronomia na escola.
Acesse: https://ufpraberta.ufpr.br/enrol/index.php?id=718
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