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Editorial
Nesta edição, o Informativo FACED parabeniza a professora doutora Mirna Tonus pela
conquista do cargo de vice-presidente do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo.
Teremos nos próximos dias 10, 11, 12 e
13/05 a Semana de Comunicação, que será
realizada numa parceria entre UFU e UNITRI,
mais uma conquista do curso de Jornalismo.
Destacamos nos editais os programas e prêmios de incentivo à arte oferecidos pela FUNARTE. Vários eventos da comunicação e
educação acontecem em todo o Brasil, você
confere na sessão de eventos.

003/10

Maio - 2010

Sumário
Editorial ............................................... 01
Notas informativas ............................. 01
Informes oficiais ................................. 02
Editais ...................................................03
Espaço aberto ..................................... 03
Eventos ................................................ 04

Notas informativas
Atividade programada LPGE
A Linha de Políticas e Gestão da Educação
(LPGE) de Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGED) da FACED informa que
será novamente oferecida a atividade programada Metodologia da Pesquisa Qualitativa II
envolvendo vários professores convidados com
encontros em 05/05, 12/05, 19/05, 26/05,
02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06 e 07/07. Mais
informações com o professor Antônio Bosco.
_______________________________________
Revista Terr@ Plural
Convidamos os interessados em publicar
seus resultados de pesquisa neste veículo, que
vem aprimorando cada vez mais sua qualidade
editorial. A revista conta com a versão online e
impressa.
Revista Terr@ Plural (ISSN: 1982-095X), um
periódico científico que pode ser acessado pelo
seguinte link: http://www.revistas.uepg.br/index.php?journal=tp
Aguardamos seu contato e colaboração.
Joseli Maria Silva / Editora Terr@ Plural

BIBLIOTECA VIRTUAL
O Centro Edelstein de Pesquisas Sociais
acaba de lançar um portal de entrada para as
várias bibliotecas virtuais de acesso gratuito
que desenvolve individualmente ou em parceria
com outras instituições (www.bvce.org). Em
particular gostaríamos de assinalar a criação
da biblioteca virtual de livros brasileiros de ciências sociais, que disponibiliza livros já publicados que se encontram esgotados e os direitos
autorais retornaram aos autores, ou seus direitos autorais ainda se encontram em mãos das
editoras, mas estas autorizaram a colocação no
site. Já estão disponíveis na biblioteca 60 livros
que foram digitados e reeditados para facilitar o
processo de leitura e impressão.
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Nova diretoria do FNPJ toma
posse em Recife
O jornalista e professor Sérgio Luiz Gadini
(UEPG/PR) foi eleito, durante o 13º Encontro
Nacional de Professores, em Recife, presidente
do FNPJ (Fórum Nacional de Professores de
Jornalismo). A vice-presidência do FNPJ será
ocupada por Mirna Tônus (UFU/MG). A nova
diretoria da entidade, que terá mandato até
2012, foi empossada na assembleia de encerramento do evento, no dia 23/04, na Unicap
(Universidade Católica de Pernambuco).
Entre as principais frentes de ação dos próximos anos estão a atuação visando à aprovação das novas diretrizes curriculares nacionais
para o ensino de jornalismo e a luta, em parceria com outras entidades do campo do jornalismo, pelo restabelecimento da obrigatoriedade
do diploma específico de jornalismo para o
exercício da profissão.

Acesse a REVISTA

_______________________________________

Portal
A UNESP-Bauru lançou no último dia 18 o
novo site do Portal Multimídia Mundo Digital
(www.mundodigital.unesp.br), um projeto de extensão do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicação da Universidade Estadual Paulista. O Portal é um laboratório autônomo de tecnologias digitais e multimeios para atender
alunos dos cursos de Jornalismo, Radialismo e
Relações Públicas.

Informes oficiais

Direção e coordenações de cursos
Pós-Graduação em Educação
O X Encontro ANPED Centro-oeste teve um total de 1290 trabalhos submetidos. Também o
projeto do mesmo evento, submetido à FAPEMIG, foi aprovado.
________________________________________________________________________________

Jornalismo
A) Semana de Comunicação / Jornalismo de 10 a 13 de maio
Atividades nas dependências UFU e UNITRI
- Mini-curso produção em vídeo – 11/05 – das 8h às 11h30, anfiteatro bloco 1B
- UFU

- Mesa Redonda – Jornalismo e Política – 11/05 às 18h30, anfiteatro bloco 1B
- Oficina de fotografia – 13/05 – das 14h às 17h30, bloco 5O – sala 213

B) Fórum Nacional de Professores de Jornalismo – FNPJ
Durante assembleia do FNPJ em abril, a professora Drª Mirna Tonus foi eleita vice-presidente da entidade. No mesmo encontro foi aprovada a candidatura do Curso de Jornalismo/UFU para sediar em 2012 o 14º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo.
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Editais
1. PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PIBIC/CNPq/UFU
Edital Nº 07/2010 - Convocação de Projetos de Pesquisa para Bolsas de Iniciação Científica
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia torna público o presente Edital de âmbito interno,
para inscrição e seleção de candidatos a bolsas de Iniciação Científica com vigência no período de agosto de 2010 a julho de 2011.
Inscrições: serão on line em sistema SEGPROPP disponível no site www.propp.ufu.br no
período de 02 de abril a 03 de maio de 2010.

2. EDITAL N. 5, DE 15 DE ABRIL DE 2010
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT 2010 – MEC/SESU
Inscrições: até o dia 16/05/2010
Resultados: até o dia 31/05/2010

Espaço aberto
Sua colaboração é importante para este informativo. Envie-nos sugestões para o endereço eletrônico espabertofaced@gmail.com.

Bem no Fundo
Paulo Leminski

No fundo, no fundo,
bem lá no fundo,
a gente gostaria
de ver nossos problemas
resolvidos por decreto
a partir desta data,
aquela mágoa sem remédio
é considerada nula
e sobre ela — silêncio perpétuo
extinto por lei todo o remorso,
maldito seja que olhas pra trás,
lá pra trás não há nada,
e nada mais
mas problemas não se resolvem,
problemas têm família grande,
e aos domingos saem todos a passear
o problema, sua senhora
e outros pequenos probleminhas.

Mais informações: http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?
data=16/04/2010&jornal=3&pagina=89&totalArquivos=256

Poema enviado por Adriana Omena

Aniversariantes de maio
3. Programa Petrobras Desenvolvimento
& Cidadania Seleção Pública de Projetos 2010
Informações adicionais no site:
http://www.petrobras.com.br/minisite/desenvolvimentoecidadania/home/

4. Várias oportunidades na FUNARTE
Projetos, Prêmios, Bolsas e Programas.
Acesse: www.funarte.gov.br

03 – Antonio Bosco
13 – Elenita
18 – Roberto Puentes
30 – Ivonete
31 – Haroldo

I Seminário Nacional de Educação Especial e do XII Seminário Capixaba de
Educação Inclusiva – dias 14, 15 e 16 de
junho de 2010 na Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES). Para informações acesse: http://www.ce.ufes.br/neesp.
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Eventos

- III ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA
- IV ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA DA
REGIONAL 05 (NORDESTE)
- V CONGRESSO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN em
CIENCIAS EXPERIMENTALES

10, 11, 12 e 13 de outubro de 2010, na Universidade Federal do Ceará - UFC, em Fortaleza
Para informações gerais:
nal2009.2011@gmail.com

sbenbionacio-

Recebimento de trabalhos para o congresso
da ALAIC que acontecerá em Bogotá, Colômbia, de 22 a 24 de setembro de 2010.
Mais informações : http://www.alaic.net/portal/

Contato
nucleovozesdaeducacao@gmail.com.br

___________________________________

Revista EDUCAÇÃO,
SOCIEDADE & CULTURAS
CALL FOR PAPERS – Políticas e Práticas
de Avaliação
O Magnífico Reitor da Universidade Federal
de Uberlândia, Prof. Dr. Alfredo Júlio Fernandes
Neto convida V.Sª. Para o evento “Guarda-Costas: Empresa e Universidade Inovando Juntas”
que marca o lançamento do projeto em Uberlândia, solenidade que acontecerá dia 04 de
maio de 2010, às 19 horas, no anfiteatro do
bloco 3Q do campus Stª. Mônica na Universidade Federal de Uberlândia.
http://www.invit.com.br/eventos/guardacostas/p
ublico/default.aspx?%5bID%5d=31

Os Professores Guy Berger e Manuela Terrasêca, organizadores convidados do número
32 da revista Educação, Sociedade & Culturas
(revista do Centro de Investigação e Intervenção Educativas), convidam a submeter trabalhos originais para o dossier temático sobre
Políticas e Práticas de Avaliação.
O prazo para submissão termina a 26 de Julho de 2010.
Mais informações em:
www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc
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