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Editorial
Veja nesta edição matéria de Francklin Tannús
sobre a disputa eleitoral para a coordenação do
Curso de Pedagogia, edital para Bolsas de Graduação na UFU, além de convite para a inauguração do Laboratório de Tecnologia em Atrito e
Desgaste da Faculdade de Engenharia Mecânica.
Destaca-se, ainda, a abertura do edital universal
do CNPQ, que irá investir 120 milhões em pesquisas, com inscrições até o dia 5 de julho. Temos,
também, informações sobre vários eventos, e parabenizamos os alunos Elisa, Felipe e Paula, do curso de Jornalismo, pela aprovação do game
"Desvendando Uberlândia" para a etapa nacional
do Expocom/Intercom 2010.
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Eleições na FACED

Debates marcam consulta eleitoral da Coordenação do
Curso de Pedagogia
Iniciativa inédita mobiliza técnicos administrativos, docentes e discentes
por Francklin Tannús

Rodrigo Mendonça

5O do Campus Santa Mônica. Ambas exaltaram a
importância do momento, deixando explícito que o
debate constante é parte fundamental de todo e
qualquer processo pretensamente democrático.

Tradicionalmente marcados pelo consenso, um
novo e inédito capítulo foi escrito nos processos
eleitorais da Faculdade de Educação. Pela primeira
vez, desde a reforma institucional da Universidade
Federal de Uberlândia, o curso de Pedagogia realiza um debate entre os candidatos à Coordenação
do curso.
No dia 10 de junho, as duas candidatas ao cargo, as professoras Geovana Ferreira Melo Teixeira e
Olenir Maria Mendes, confrontaram seus projetos,
em dois períodos, pela manhã e à noite, no Bloco

Além das candidatas à Coordenação, também tiveram espaço para apresentarem-se, os candidatos
docentes e discentes ao Colegiado do curso de Pedagogia no debate da noite. Aproveitaram a oportunidade as professoras Elenita Pinheiro de Queiroz
Silva, Myrtes Dias da Cunha e Valéria Aparecida
Dias Lacerda Resende, e as alunas Fausiene Pereira Resende Victor – 2º ano, Silvana de Jesus Gonçalves – 3º ano – e Vivian Moreira Batista – 3º ano.
Resultados da consulta:
COORDENAÇÃO: GEOVANA F. M. TEIXEIRA
OLENIR M. MENDES

52,26%
47,74%

COLEGIADO:
Representantes Docentes:
Myrtes Elenita Guilherme Lázara
7
6
5
7

Valéria
4

Representantes Discentes:
Fausiene

Silvana

Vivian

109

76

32

Sarita
2
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Notas informativas
O periódico ENSINO EM RE-VISTA, está em sua
nova versão eletrônica. Esta revista é aberta à publicação de textos científicos oriundos de pesquisas
sobre os processos pedagógicos nos diferentes âmbitos da Educação, tempos e espaços educativos.
Convidamos a todos para a submissão de artigos
para os próximos números da revista. Acesse:
http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista/index

_______________________________________
Acesso aos campi da UFU durante vestibular de
julho é irrestrito de acordo com MI DIRPS
098/2010. Para acesso às instalações da UFU, basta que o aluno, professor ou técnico se identifique
conforme a orientação abaixo:
Professores: Identidade Funcional OU contra
cheque + Carteira de identidade
Técnicos Administrativos: Crachá funcional ou
contra cheque + Carteira de identidade
Alunos: Carteira de Estudante + Carteira de
identidade ou Carteira da Diretoria do Sistema de
Bibliotecas/UFU

HORÁRIOS DE EXPEDIENTE NOS DIAS DE
JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA
SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA No- 491, DE 7 DE JUNHO DE 2010
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, com vistas a possibilitar que os servidores públicos federais
acompanhem a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira de
Futebol na Copa do Mundo FIFA 2010, resolve:
Art. 1º Estabelecer, em caráter excepcional, os horários de
expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2010, de
acordo com as seguintes regras:
I - nos dias em que os jogos se realizarem às 15:30 (horário
de Brasília), o expediente encerrar-se-á às 14:00;
II - nos dias em que os jogos se realizarem às 11:00 (horário
de Brasília), o expediente será interrompido às 10:30 e recomeçará às 14:30.
§ 1º O disposto no caput não se aplica nos casos de serviços
essenciais de natureza contínua.
§ 2º As horas não trabalhadas deverão ser objeto de compensação na forma do disposto no inciso II do art. 44 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO BERNARDO DE AZEVEDO BRINGEL

_______________________________________

_______________________________________

III

Projeto de Lei 6755/10, do Senado, que torna
obrigatória a matrícula no ensino fundamental a partir dos 5 anos de idade, e não mais dos 6, como é
hoje, causa polêmica, já que entidades da área de
Educação e o MEC se opõem ao projeto.

CONGRESSO
INTERNACIONAL COTIDIANO

diálogos sobre diálogos
9 a 12 de agosto de 2010
realização Grupalfa/UFF
http://www.grupalfa.com.br/congressoIII

_______________________________________
O novo número dos Cadernos de História da
Educação - Volume 9, Número 1, Janeiro a Junho
de 2010 - está com sua versão eletrônica disponível, podendo ser acessada em: http://www.seer.ufu.br/index.php/che/. Agradecemos pela colaboração
dos colegas que publicaram nesse número e aproveitamos para reiterar que o periódico alcançou o
estrato A2 na avaliação da área de Educação do
Qualis/CAPES (Ano Base: 2008), bem como foi incluído recentemente no Directory of Open Access
Journals (DOAJ).
Cordialmente,
Prof. Dr. Décio Gatti Júnior
Presidente da Comissão Editorial dos Cadernos
de História da Educação
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_______________________________________
Livro digital nas universidades
Foi de altíssimo nível técnico a discussão convocada, em São Paulo, pela Associação Brasileira de
Editoras Universitárias http://www.abeu.org.br/ sobre a leitura na universidade e a chegada do livro digital. Com destaque para o estudo realizado pelo
grêmio dos editores espanhóis sobre a presença do
livro digital naquele mercado (http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/Libro_Digital_2009.pdf ). Algumas constatações: por lá, os
editores já admitem uma queda no preço de capa,
para o formato virtual, entre 30% e 50%. E a aposta
é que em oito anos a receita com a venda de livros
digitais ultrapasse o volume de vendas de livros impressos em papel.
Fonte:http://www.blogdogaleno.com.br/texto_ler.p
hp?id=8178&secao=19
íntegra:http://www.editoraunesp.com.br/abeu201
0/temas_evento.htm
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Informes oficiais

Direção e coordenações de cursos
Direção
MEC cria “Enem” para professores. Primeira prova deverá ser realizada em 2011. Participação
de docentes e adesão de secretarias será voluntária. (do G1, em São Paulo)
O Ministério da Educação (MEC) instituiu em 24/05/2010 o Exame Nacional de Ingresso na
Carreira Docente. O ministério pretende realizar a primeira prova em 2011. Na primeira edição,
poderão participar educadores dos primeiros anos do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e da educação infantil.
Segundo portaria publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ficará responsável pela prova, que
será constituída de uma avaliação de conhecimentos, competências e habilidades. Uma consulta
pública sobre o exame está aberta desde 19/05/2010 e terá duração de 45 dias, no site do Inep.
_______________________________________________________________________________________

Jornalismo
A) Dia 08 de junho o Curso
recebeu Toni Pires, editor de fotografia da revista IstoÉ Dinheiro
para a palestra A edição de imagens no fotojornalismo, uma iniciativa do Prêmio New Holland
de Fotojornalismo oferecida ao
Curso de Jornalismo sem custo
para a FACED.

B) Os alunos Elisa Chueiri,
Felipe Saldanha e Paula Arantes,
após etapa regional do Expocom/Intercom - 2010, foram classificados
como finalistas e apresentam, em
setembro de 2010, na cidade de
Caxias do Sul, o game Desvendando Uberlândia, uma ferramenta
educomunicativa desenvolvida sob
orientação da profª. Mirna Tonus.
Parabéns a todos!

_______________________________________________________________________________________

Pós-Graduação em Educação
Os professores Carlos Henrique e Wenceslau
Gonçalves Netos lançaram o livro Estado, igreja e
Educação: o mundo ibero-americano nos séculos
XIX e XX
O livro trata das complexas relações entre Estado
e Igreja no mundo ibero-americano, a partir da segunda metade do século XIX, com ênfase especial
sobre a questão da educação e da instrução pública.
Objetiva-se também, debater o panorama histórico-educativo das diferentes experiências educacionais vivenciadas no contexto da Ibero-américa, no
período demarcado pelos séculos XIX e XX, pois
este momento foi marcado por intensos embates entre a Igreja Católica e o Estado liberal.
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Editais
1. Edital Universal do CNPq (05/07).
Objetivo: Selecionar propostas para apoio
financeiro a projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico
e tecnológico do País, em qualquer área do conhecimento.
Inscrições: 21/05/2010 a 05/07/2010
www.cnpq.br/editais/ct/2010/014.htm
_______________________________________
2. INFORME CNPq - nº 08 - 09 de junho
de 2010 INFORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
–
Edital Universal 2010 irá investir R$120
milhões em todas as áreas do conhecimento
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2
010/0531.htm
- Inscrições abertas para o 6º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero - http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2010/0601.ht
m
- Edital Gestão de Territórios Rurais divulga resultado – http: //www.cnpq.br/ saladeimprensa/noticias/2010/0524.htm
- CNPq lança Edital do Programa Sul-Americano de Apoio às Atividades de Cooperação
em
Ciência
e
Tecnologia/PROSUL
http://www.cnpq.br/saladeimprensa/noticias/2
010/0519b.htm
- Edital para Rede de Pesquisa em Dengue divulga resultado – http: //www.cnpq.br/ saladeimprensa/noticias/2010/0517.htm
_______________________________________
3. Edital nº 03/2010 – UFAC (Univ. Fed. do
Acre) para contratação de professores efetivos O requisito é apenas graduação.
http://www.ufac.br/concursos/edital_03_2010
_prograd
_______________________________________
4. Edital Nº05/2010/ PROGRAD/DIREN
A Pró-reitoria de Graduação – Prograd, por meio
da Diretoria de Ensino - Diren, faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para seleção de projetos para o Programa de Bolsas de
Graduação, conforme Resolução nº08/2010, do
Conselho de Graduação, com vigência no período
de 01 de setembro de 2010 a 31 de agosto de 2011.
página 4

O Programa de Bolsas de Graduação será organizado em oito subprogramas temáticos:
I.
Subprograma InclUFU – congrega projetos
que objetivam criar condições e oportunizar o acesso
e a permanência de estudantes com necessidades
educacionais especiais, por meio da formação de redes de apoio ao atendimento educacional especializado de forma a complementar ou suplementar o
processo de formação na graduação.
II. Subprograma Cursos Noturnos - destina-se a
projetos que possibilitam a participação de estudantes dos cursos noturnos, que habitualmente trabalhem e que demonstrem potencial para ter destacado
desempenho acadêmico.
III. Subprograma Aprimoramento Discente –
abriga projetos que complementam a formação acadêmica do estudante por meio da articulação entre
ensino, pesquisa e extensão.
IV. Subprograma Educação Básica e Profissional – projetos que propiciam a interação de estudantes de graduação orientados por professores ou
técnicos das unidades especiais (Escola de Educação Básica e Escola Técnica de Saúde) a desenvolverem atividades nestas unidades.
V. Subprograma Experiência Institucional – articula projetos que possibilitem a experiência dos estudantes com o mundo do trabalho nas estruturas
acadêmico-administrativas da Universidade Federal
de Uberlândia, no âmbito de sua formação acadêmica.
VI. Subprograma Apoio aos Laboratórios de Ensino – estimula projetos que viabilizem a participação
do estudante de graduação na organização e funcionamento dos laboratórios que desenvolvem ações de
ensino na Graduação, Educação Básica e Profissional.
VII. Subprograma Projetos Pedagógicos dos Cursos – composto por projetos que podem contribuir
para implementação e avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, assim como ações relativas à
criação de novas metodologias e ao desenvolvimento
de materiais didáticos.
VIII. Subprograma Tutoria – agrega projetos com
o objetivo de minimizar as deficiências na formação
básica dos estudantes recém-ingressos na universidade e desenvolver técnicas e materiais pedagógicos
que possam contribuir para o sucesso acadêmico
desses alunos, por meio de ações de tutoria supervisionada, com foco nas dificuldades enfrentadas pelos
ingressantes nas disciplinas básicas do curso.
http://www.prograd.ufu.br/
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Espaço aberto
Sua colaboração é importante para este informativo. Envie-nos sugestões para o endereço eletrônico espabertofaced@gmail.com.
_______________________________________

PORTAL TRABALHO, SOCIEDADE
E EDUCAÇÃO
Responsável – Carlos Lucena – PPGED/
FACED/UFU
Espaço acadêmico voltado à problematização das relações dialéticas entre o trabalho, a
sociedade e a educação. Apresenta aulas gravadas, textos, conferências, análises de filmes
cinematográficos, revistas científicas, entre outros, todos de domínio público, visando fomentar o debate e as preocupações sobre os temas
em questão.
www.carloslucena.pro.br

Damos as boas vindas à Profª Camila Lima
Coimbra, que tomou posse no dia 18/05. A professora está alocada no Núcleo de Didática/Ensino Aprendizagem.
_______________________________________
Tão pobres somos que as mesmas palavras nos servem para exprimir a mentira e a
verdade.
Florbela Espanca

Aniversariantes de junho
03 – Benerval

08: Iara Longhini

07: Olenir

30: Oscari Bruno

08: Cristina Peron

________________________________________________________________________________
O poema que Maiakovski não escreveu
“Na primeira noite eles se aproximam / roubam
uma flor / do nosso jardim./ E não dizemos nada./
Na segunda noite, já não se escondem: / pisam as
flores, / matam nosso cão, / e não dizemos nada./
Até que um dia / o mais frágil deles / entra sozinho
em nossa casa, / rouba-nos a luz, e, / conhecendo o
nosso medo / arranca-nos a voz da garganta./ E já
não dizemos nada.”
Um poeta brasileiro, autor destes versos, tem
sido confundido, com frequência, nas quatro últimas
décadas, com o poeta russo Wladimir Maiakovski.
Os equívocos cometidos, as leituras apressadas,
uma provável desatenção e, até mesmo, certo descaso com a produção poética brasileira contemporânea, já produziram interpretações impensadas e
informações à beira de um ataque de sandice no
meio cultural brasileiro. Comentários e artigos de algumas personalidades, de gente ilustrada e lida,
têm reanimado a confusão e perpetuado um erro,

no mínimo, culpado por uma séria injustiça que desvaloriza um dos grandes nomes da poesia brasileira
particularmente criada na segunda metade do século 20. O poeta em questão o fluminense Eduardo Alves da Costa, nascido em Niterói (RJ) e,
paulistanizado desde os anos 60, reconhecidamente
um dos mais expressivos poetas de São Paulo, cidade cuja produção poética é rica também por contar, em sua geração, com nomes da grandeza de
um Álvaro Alves de Faria, Alberto Beuttenmuller, Eunice Arruda, Renata Pallotini, Cláudio Willer, Jaa
Torrano, Érico Max Muller, Roberto Piva, entre outros. Confundem o seu nome com o de Maiakovski
por causa da publicação do seu poema, justamente
intitulado “No caminho, com Maiakovski”, incluído
originalmente no seu livro O TOCADOR DE ATABAQUE, lançado em São Paulo no ano de 1969.
Texto extraído do site: SHVOONG – Resumos e
revisões curtas. Disponível no endereço abaixo.
<http://pt.shvoong.com/books/poetry/1760699poema-que-maiakovski-n%C3%A3o-escreveu/>

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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Eventos
XVIII Congresso Internacional
da Associação Junguiana do
Brasil
De 21 a 24 de outubro de 2010
Teatro HSBC, Curitiba - PR
www.ajb.org.br/congresso/

_______________________________________

II

CONGRESSO INTERNACIONAL DO
NÚCLEO DE ESTUDOS DAS AMÉRICAS

A FACED recebeu do Reitor, Professor Alfredo
Julio Fernandes Neto, convite para toda a comunidade universitária participar da solenidade de inauguração do Laboratório de Tecnologia em Atrito e
Desgaste da Faculdade de Engenharia Mecânica.
30 de junho de 2010, às 9 horas
Anfiteatro do bloco 3Q, Campus Sta. Mônica.
__________________________________________

“Américas: Sistemas de Poder, Integração e
Pluriculturalidade”
Local: Universidade do Estado do Rio de
Janeiro - Campus Maracanã
Data: de 20 a 24 de setembro de 2010
CHAMADA DE TRABALHOS PARA O SIMPÓSIO
PP1: "Trabalho, Educação e Sociabilidade na
América Latina"

Universidade do Estado da Bahia
Inscrições: 24/05 a 13/06/2010 – com apresentação de trabalho
- 24/05 a 13/07/2010 – sem apresentação de trabalho

www.grafho.uneb.br
_______________________________________

http://www.congresso.nucleasuerj.com.br/
_______________________________________

XVI

COLOQUIO NACIONAL DE
HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN

Universidad de Valladolid/CEINCE
El Burgo de Osma-Soria (11-13 de Julio de
2011) - www.burgosma.es

A UFU sediará entre os dias 18 e 23/07 o XVII
Encontro Regional de História, promovido pela
ANPUH/MG.
http://www.anpuhmg.com.br/lanclivros.php

_______________________________________

_______________________________________

Fortaleza – Ceará
6 a 8 de agosto de 2010
Ribeirão Preto – SP
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Realização: UNESCO, Universidade Estadual
do Ceará, associadas à Universidade Católica de
Brasília e à Universidade de Barcelona
http://complexidade.ning.com

