InformATIVO
Boletim informativo da Faculdade de Educação – FACED – UFU

Editorial
O informativo FACED parabeniza os alunos
de Jornalismo da UFU que tiveram seus trabalhos aprovados para a etapa regional do EXPOCOM. Ainda nesta edição chamamos a
atenção para o fato de que a Reitoria da UFU
está propondo uma revisão do seu estatuto e
regimento geral e convida os profissionais da
universidade para participarem, é um importante passo na busca de melhorias para a instituição. Merece destaque também, o seminário
sobre comunicação e educação que acontece
dia 31 na UFTM, confira na sessão de Informes
oficiais.
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Notas informativas
16º Prêmio Nacional
Assis Chateaubriand de Redação

E agora,
José?

Maria, João Ana, Pedro...

Agora, chegou sua vez de
escrever sobre Carlos Drummond de Andrade.

A Fundação Assis Chateaubriand está oferecendo o seu 16º Prêmio Nacional de Redação,
destinado a estudantes do ensino médio e também universitários. São mais de 35.000 reais
em prêmios e o assunto dessa edição do prêmio é a vida e a obra de Carlos Drummond De
Andrade.
Tema: TESTEMUNHO DA EXPERIÊNCIA HUMANA.
Saiba mais em: http://fac.correioweb.com.br.

REVISÃO DO ESTATUTO
E REGIMENTO GERAL DA UFU.
A reitoria da Universidade Federal de Uberlândia instaura no período de 3 de maio a 25 de
junho uma revisão do estatuto e regimento geral da universidade. A instituição convida os docentes, técnicos e os demais profissionais para
participarem, enviando sugestões e emendas.
De acordo com a reitoria o destaque no processo de elaboração do novo Estatuto e do Regimento Geral está na abertura para a
participação da comunidade, com o objetivo de
democratizar as discussões. Até o dia 25 de junho sugestões de mudanças podem ser enviadas pelo seguinte endereço eletrônico:
www.estatuto.ufu.br.

Expediente:
Boletim Informativo da Faculdade de Educação – FACED – UFU, desenvolvido pelo Curso de Comunicação
Social – Jornalismo.
Diretora-FACED: Mara Rúbia Alves Marques; Secretária geral: Rosane Oliveira;
Coordenadora: Adriana Cristina Omena dos Santos; Editoração: Ricardo Ferreira de Carvalho;
Estagiária/voluntária:Laura Lais Alves Souza
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Informes oficiais

Direção e coordenações de cursos
Direção

Jornalismo

A FACED constituiu uma comissão para elaborar o projeto do curso emergencial de Pedagogia a Distância, no âmbito do Plano Nacional
de Formação de Professores do MEC/Capes. A
previsão de entrega do Projeto é 30/06/2010
_______________________________________

Secretaria
Parabéns
Prof.
Robson, pela organização do livro “Educação
e Trabalho - Políticas
Públicas e a Formação
para o Trabalho” - Editora Alinea
Secretaria da FACED

A)
Duas equipes do curso de Comunicação Social:
Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia
tiveram seus trabalhos aceitos na etapa regional da
EXPOCOM.
Elisa Chueiri, Mariana Lima, Arthur Franco irão
participar com o filme de ficção “Tatuagem” da categoria Cinema e Audiovisual. Na categoria jornalismo
a UFU participa com o game “Desvendando Uberlândia” dos alunos Felipe Saldanha, Elisa Chueiri e
Paula Arantes.
O evento acontecerá nos dias 27 a 29 de maio
em Goiânia. Parabéns aos alunos!.

B) Os professores do curso de Comunicação
Social da UFU participarão do I Seminário de Comunicação e Educação oferecido pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em parceria com a
UNESCO no dia 31 de maio. Trata-se de excelente
oportunidade para que o curso se aprofunde nessa
interface entre a comunicação e a educação, realidade cotidiana da FACED.

Editais
1. EDITAL N°. 002/2010/FACED – CONVOCAÇÃO DE CONSULTA ELEITORAL para escolha da Coordenação do Curso de
Pedagogia e dos Representantes Docentes
e Representante Discente para o Colegiado do Curso de Pedagogia (período
julho/2010 a junho/2012)
Dia: 14/junho de 2010
Horário: das 8h às 11:30 e das 14 às 21h
A inscrição dos candidatos será feita junto à Secretaria da FACED, bloco 1G, sala 1G156, nos dias
28 de maio a 02 de junho de 2010, no horário das
8h às 11h e das 14h às 17h.
Uberlândia, 29 de abril de 2010.
Mara Rúbia Alves Marques
Presidente
Mais informações: www.faced.ufu.br

2. A Delegação da União Europeia no Bra-

sil, em coordenação com o Ministério da Educação, lançou no dia 19 de abril de 2010, um
convite à apresentação de propostas (edital)
para a escolha de um consórcio composto por
no mínimo três e no máximo dez instituições de
educação superior, que se beneficiará de um
co-financiamento para a criação de um Instituto
de Estudos Europeus no Brasil.
O edital poderá ser consultado nas páginas
de internet do Serviço de Cooperação da Comissão Europeia:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome (escolher "search by reference" e introduzir a
referência 129932), e da Delegação da Comissão Europeia no Brasil:
http://www.delbra.ec.europa.eu/pt/index.asp.
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O prazo para a apresentação de propostas é
26 de julho de 2010. Está prevista uma sessão
de informação sobre o referido edital, a realizar-se em Brasília no dia 21 de junho de 2010,
segunda-feira, em local a ser definido posteriormente.
Informações adicionais podem ser obtidas
através do e-mail:
delegation-brazil-cooperacao@ec.europa.eu,
referência: Instituto de Estudos Europeus – EuropeAid/129932/L/ACT/BR
_______________________________________
3. A Canada School of Public Service
(CSPS), com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP),
seleciona:
Consultor para avaliação do Projeto BrasilCanadá de Desenvolvimento de Capacidade de
Governança que tem como objetivo melhorar a
capacidade de servidores públicos federais, estaduais e municipais para desenvolver programas de formação e gerenciar políticas públicas
descentralizadas.
Os licitantes devem cumprir os seguintes
três requisitos obrigatórios:
1) Fluência em inglês (oral e escrita);
2) Experiência em métodos de Gestão por
Resultados (GPR); e
3) Experiência na avaliação de iniciativas de
desenvolvimento social.
Para participar do processo de seleção:
solicite cópia do edital até 14/05/2010 por email aci@enap.gov.br ou diretamente por meio
da Assessoria de Cooperação Internacional da
Escola Nacional de Administração Pública
(ENAP), SAIS Área 2-A, Sala 243 - 70610-900
Brasília-DF Brasil. Data limite para envio de
propostas (e-mail ou correio): 28/05/2010, até
as 14h00 horas (horário de Brasília).
_______________________________________
4. A FUNARTE continua oferecendo várias
oportunidades para projetos, prêmios, bolsas e programas. Para mais informações,
acesse: www.funarte.gov.br

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

A Maldição do Professor
Conta a lenda que, quando Deus liberou o conhecimento sobre como ensinar os homens, determinou
que aquele “saber” ficaria restrito a um grupo muito
selecionado de sábios. Mas, neste pequeno grupo,
onde todos se achavam “semi-deuses”, alguém traiu
as determinações divinas...
Aí aconteceu o pior!!!!!!........
Deus, bravo com a traição, resolveu fazer valer alguns mandamentos:
1º - Não terás vida pessoal, familiar ou sentimental;
2º - Não verás teu filho crescer;
3º - Não terás feriado, fins de semana ou qualquer
outro tipo de folga;
4º - Terás gastrite, se tiveres sorte. Se for como os
demais terás úlcera;
5º - A pressa será teu único amigo e as suas refeições principais serão os lanches, as pizzas e o china
in box;
6º - Teus cabelos ficarão brancos antes do tempo,
isso se te sobrarem cabelos;
7º - Tua sanidade mental será posta em cheque antes que completes 5 anos de trabalho;
8º - Dormir será considerado período de folga, logo,
não dormirás;
9º - Trabalho será teu assunto preferido, talvez o
único;
10º - As pessoas serão divididas em 2 tipos: as que
ensinam e as que não entendem. E verás graça nisso;
11º - A máquina de café será a tua melhor colega de
trabalho, porém, a cafeína não te farás mais efeito;
12º - Happy Hours serão excelentes oportunidades
de ter algum tipo de contato com outras pessoas loucas como você;
13º - Terás sonhos, com cronograma, planejamento, provas, fichas de alunos, provas substitutivas e
não raro, resolverás problemas de trabalho neste período de sono;
14º - Exibirás olheiras como troféu de guerra;
15º - E, o pior........ inexplicavelmente gostarás de
tudo isso...
(autor desconhecido)
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Eventos
9ª. Jornada do Núcleo de Ensino de Marília
"Ensino e Aprendizagem como processos humanizadores: propostas da teoria histórico-cultural
para a educação básica", a ser realizada nos
dias 24, 25 e 26 de agosto de 2010.
Acesse: www.marilia.unesp.br

- 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

_______________________________________
Programa de Formação Continuada em
Educação, Saúde e Cultura Populares
Maio: 08 e 22 / Junho: 12 e 26 / Julho: 03 /
Agosto: 14 e 28 / Setembro: 18 / Outubro: 09 e
23 / Novembro: 13 e 27 / Dezembro: 04
Local: UFU - Santa Mônica - Bloco 3Q, sala 302

Inscrições para trabalhos prorrogadas para
30/05/2010 – www.sbenbio.org.br
_______________________________________
GT – História das Religiões e das Religiosidades - UFSC
III Encontro do GT Nacional de História das
Religiões e Religiosidades
Local: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Data: 20 a 22 de outubro de 2010
_______________________________________

www.proex.ufu.br/layout/projetoeducar/inicial.asp

_______________________________________

PRÊMIO JOVEM CIENTISTA
XXIV EDIÇÃO

Informações: www.futuroeventos.com.br
_______________________________________

http://www.jovemcientista.cnpq.br/
_______________________________________

www.abpp30anos.com.br
http://eventos.unesco.org.br/premiomercosul
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