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MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Novo encontro da UFMG Talks teve como temática a alimentação

No dia 9 de dezembro, foi realizada a nova edição da UFMG Talks em casa, que teve como temática “O futuro
da Alimentação”, abordando a demanda mundial por alimentos. O encontro teve a participação da professora
Silvia Nietsche, do Instituto de Ciências Agrárias, e do professor Henrique Figueiredo, da Escola de Veterinária,
que discutiram soluções para a produção sustentável de alimentos.
A live foi aberta ao público e está disponível na plataforma do Youtube. Para assistir, basta acessar:
https://youtu.be/Aycl64UPtts

Inscrições abertas: “Chá da Dona Jovem no Museu de Artes e Ofícios - entre o fogão e o museu”

O SESI Museu de Artes e Ofícios (SESI-MAO) em parceria com o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos
(MUQUIFU), por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, realizou no dia
03 de dezembro, no Hall de Entrada do SESI Museu de Artes e Ofícios, uma programação especial para
professores(as), educadores(as) de museus e demais interessados(as) nas temáticas da museologia social,
educação museal e patrimonial. O evento, contou em sua programação com a realização da oficina “Chá da
Dona Jovem: entre o fogão e o museu”, e aconteceu em celebração ao Dia da Consciência Negra e visa
promover o debate sobre a importância das memórias quilombolas e das negritudes na Educação Básica!
O SESI Museu de Artes e Ofícios está situado na Praça Rui Barbosa, 600, na região central de Belo Horizonte.
Confira a localização no mapa: https://maps.app.goo.gl/VnzQv1qZbakKiXPg6. Para demais informações e
esclarecimentos, gentileza entrar em contato pelo e-mail: educativomao@fiemg.com.br, telefone: 3248-8621 ou

Whatsapp: (31) 9408-0192.

Encontro pautado no pensamento e na prática Freireana

No dia 1 de dezembro, a Rede Desenvolvimento de Práticas Educativas promoveu um encontro com a temática
100 anos de Paulo Freire: Pensamento e prática freireana no ensino superior. Os debates levantaram as pautas
propostas por Paulo Freire e contaram com a participação de Arnaldo Nogaro (URI), Hildegard Susana
(Unilasalle), Ana Lúcia Souza (Unipampa) e Leôncio Gomes Soares(UFMG).
A transmissão foi realizada pelo canal do Youtube da Coordenadoria de Assuntos Comunitários da UFMG.

Para assistir, acesse:
https://www.youtube.com/c/CACUFMG

Comemoração dos 100 anos de Paulo Freire

Nos dias 1, 2, 7, 8 e 9 de dezembro, a Universidade de Columbia, em Nova Iorque (EUA), com a intenção de
celebrar o centenário de Paulo Freire, promoveu encontros sobre sua obra, com debates sobre educação,
justiça social, desigualdades estruturais, emancipação e outros temas relacionados à obra do educador
brasileiro. Os encontros contaram com a presença de especialistas em educação e em políticas públicas, além
de artistas. Dentre os participantes, Gilberto Gil, Alexandre Schneider e Fernando Haddad marcaram presença
no primeiro dia.

https://youtu.be/Aycl64UPtts
https://maps.app.goo.gl/VnzQv1qZbakKiXPg6
https://www.youtube.com/c/CACUFMG


Todos os encontros tiveram tradução em português. Para conhecer mais sobre as mesas, basta acessar:
https://www.tc.columbia.edu/freire100/

UFMG promove XII colóquio do projeto Mala de Leitura

No dia 01/12/2021, o Centro de Pedagógico da UFMG promoveu o projeto Mala de Leitura, com a temática
“Experiências literárias em família”. O encontro teve a participação de duas professoras da Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte (RME-BH): Leila Barros e Claudete Andrade, da Escola Municipal Professora Alice
Nacif, além da professora Hermínia Lima, do Centro Pedagógico da UFMG.

Instituto de Biociências da USP promove curso de extensão em Genética e Evolução

O curso de férias em Genética e Evolução é um curso de extensão promovido por estudantes de
pós-graduação do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP e será
realizado entre os dias 07 e 11 de fevereiro de 2022. O curso ofertará 60 vagas, as inscrições estão
encerradas.

https://www.tc.columbia.edu/freire100/

