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MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Cenpec promove Painel de Desigualdades sociais no Brasil

O Cenpec realizou, no dia 16 de setembro, o evento on-line “Desigualdades educacionais em foco”, que
promoveu uma reflexão sobre o combate às desigualdades e a busca por uma educação com qualidade e
equidade.

No encontro, houve o lançamento do Painel de desigualdades educacionais no Brasil, com a apresentação
de dados e análises que nos ajudam a compreender o assunto e uma abordagem do contexto histórico e
das políticas públicas educacionais. Você pode assistir o encontro pelo link:
https://www.cenpec.org.br/desigualdades-educacionais

UFMG Talks traz debate sobre plataformas digitais

No dia 04 de novembro, a nova edição da UFMG Talks em casa, apresentou a temática “Plataformas
digitais e uberização da sociedade”. O encontro contou com dois convidados: Carlos d’Andréa, professor
de Comunicação Social da UFMG, envolvido com pesquisas sobre plataformas, mídias sociais e métodos
digitais; e Fábio Tozi, professor do Departamento de Geografia da UFMG, que desenvolve pesquisas sobre
inovação e uberização.

O evento foi realizado ao vivo, gratuito e não necessitou de inscrição prévia. Para assistir, basta acessar:
https://www.youtube.com/c/tvufmgon

IFMG promove Semana de Ciência e Tecnologia 2021

A 18° Semana Nacional da Ciência e Tecnologia do IFMG foi realizada de forma virtual e integrada, por
meio das plataformas digitais, nos dia 16 a 19 de novembro de 2021. E contou com mais de 100 atividades
gratuitas e diversificadas. Para a abertura, foi ministrada a palestra “Do IFMG para Marte: a experiência de
um ex-aluno”, por Ivair Gontijo, doutor pela Universidade de Glasgow (Escócia) e pós-doutor pela
Universidade de Heriot-Watt (Escócia) e pela Ucla (Los Angeles).
Além disso, foram oferecidos minicursos, oficinas, mesas redondas, rodas de conversa, outras palestras e
apresentação de trabalhos.
O minicurso é gratuito. Para saber mais informações sobre o evento acesse:
https://www.even3.com.br/snctifmg2021/
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Curso de extensão para professores e tutores está com inscrições abertas.

As inscrições para o curso de extensão “Formação em Moodle para Professores e Tutores” foram abertas
e ficaram disponíveis até o dia 13 de Novembro. O curso é voltado para professores da Educação Básica,
do Ensino Superior e da Pós-Graduação e tem como objetivo oferecer uma formação para o uso
tecnológico e pedagógico do ambiente Moodle.

O curso é gratuito.

Lusoafro Brasileiro traz novo encontro sobre questões curriculares

O Lusoafro Brasileiro apresentou, do dia 09/11 ao dia 11/11, um painel de conferências com a temática
“Currículo, saberes e culturas num século em desafios, reexistências e(m) formação”. O painel contou com
três convidados: Jesus Maria (Universidade da Madeira), Ricardo Vieira (CICS.NOVA.IPLEIRIA/Portugal) e
Marlucy Paraíso(UFMG/Brasil).

Saiba mais em:: https://www.even3.com.br/vcoloquiolusoafrobrasileirodecurriculo/

Grupo de Estudos Afropedagógicos promove circuito formativo

O Grupo de Estudos Afropedagógicos Sankofa (Geaps), em parceria com o Grupo Empresarial Seda
College e por meio da Superintendência Étnico- Racial, realizou as seguintes ações:

● Minicurso,  no dia 30 de outubro de 2021, evento on-line, com a temática: "Pressupostos para o
ensino e metodologias sobre a História da África, criando um lugar de proximidade de África com
os estudantes.” O minicurso teve o objetivo de potencializar  práticas educativas antirracistas no
chão da escola.  Formadores: Profª mestre Rosa Margarida de Carvalho Rocha – coordenadora do
GEAPS - atua na formação de professores para a educação das relações étnico-raciais. Profº
mestre Flávio Muniz - coordenador da ONG Missão Escola da Vida.

● Circuitos Formativos - “Letramento racial, diversidade, pluralismo e educação no mundo
contemporâneo”, nos dias 09, 16, 23 e 30 de novembro de 2021. Os encontros tiveram o objetivo
geral de difundir o necessário desenvolvimento da “consciência reparativa”, alargando o
conhecimento dos(as) participantes sobre as vivências históricas do racismo estrutural sofrido pelo
povo negro e a importância do papel da educação nesse processo.

Contatos para mais informações sobre os eventos propostos pelo Geaps.
telefone (34) 98866-0524,
e-mail: grupodeestudossankofa@gmail.com
Instagram: @geapsankofa
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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 e as inscrições foram
realizadas entre os dias 01 a 30 de novembro de 2021.

Oficina virtual "Vivência Barbatuques": participe!

No dia 30 de novembro foi realizada a oficina virtual "Vivência Barbatuques", com os músicos do Grupo
Barbatuques Mairah Rocha e Maurício Maas. Qualquer pessoa podia participar, mas a oficina foi criada
principalmente para professores(as) e alunos(as) das redes públicas de todas as etapas e modalidades de
ensino. O evento foi gratuito e foi transmitido pelo canal do projeto Verbo Gentileza no YouTube, que pode
ser acessado por meio do link https://www.youtube.com/watch?v=6EhzolKRhxY

Projeto “Vamos Brincar” promove encontro para socialização de práticas

No dia 24 de novembro, às 9h30, o “Vamos Brincar! Audioteatro para uma vida saudável” promoveu o
“Encontro de socialização de práticas”, apresentando a trajetória das unidades educacionais que
participaram do projeto em 2021. O evento contou com representantes da Sésamo, da Central Nacional
Unimed e das Secretarias Municipais de Educação de Belo Horizonte, Mogi das Cruzes, Itu, Recife e Rio
de Janeiro .
O encontro foi transmitido pelo Youtube. Acesse:
https://youtu.be/2J1InQGOMN8

Secretaria Municipal de Educação marca presença no evento “16 dias de ativismo pelo fim da
violência contra as mulheres”

No dia 24 de novembro foi realizado o webinário “Dignidade Menstrual nas Escolas Municipais de Belo
Horizonte”, como parte da programação do evento “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as
mulheres”. O webinário contará com a participação de representantes da Secretaria Municipal de
Educação (Smed) e tem como objetivo debater sobre a política pública de distribuição de absorventes para
meninas, adolescentes e mulheres estudantes da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte
(RME-BH).

A programação foi gratuita e contará com diversas palestras abordando o tema da violência contra as
mulheres.
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V - SEI Educação promove Seminário de Experiências Inovadoras em Educação com o tema
"Educação Antirracista: Possível e necessária".

No dia 19/11 a Escola da Serra apresentou o V SEI Educação, com o tema “Educação Antirracista:
Possível e Necessária”. O encontro recebeu as convidadas Iara Félix e Ana Lúcia Silva, com mediação de
Sérgio Godinho.
Saiba mais em: https://conteudos.escoladaserra.com.br/v-sei-educacao-2021-19-11.
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