InformATIVO
Boletim informativo da Faculdade de Educação – FACED – UFU

Editorial
Já em clima de final de semestre e recesso acadêmico, o InformATIVO oferece as seções Notas
informativas, Informes oficiais, Editais, Espaço
aberto e Eventos. Encerramos as atividades do período desejando que todos tenhamos oportunidade
de recarregar as energias para o próximo semestre. BOAS FÉRIAS!!!
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Notas informativas
Indicação ao CNPq
Com satisfação informamos que a professora Diana Gonçalves Vidal teve seu nome indicado para
compor o Comitê de Assessoramento da Área de Educado do CNPq, em reunião realizada em 16 e 17 de
junho de 2010, referendando um dos nomes indicados
pela Sociedade Brasileira de História da Educação, a
partir de consulta a diretoria e conselho fiscal.
__________________________________________
DECRETO N° 7.219, DE 24 DE JUNHO DE 2010
Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras providências. Publicado no D.O.U. (edição do dia
25/06/10, seção 1)
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=4&data=25/06/2010
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=5&data=25/06/2010
__________________________________________
Parabenizamos as professoras Lázara Cristina
da Silva, Claudia Dechichi e Marisa Pinheiro Mourão, pela organização do livro Professor e Surdez cruzando caminhos, produzindo novos olhares.
__________________________________________
Anunciamos que foi publicado no D.O.U. seção 2
nº 124 pág. 37 em 01 de julho de 2010, a aposentadoria da Profª Edna Mariana Machado.
A Faculdade de Educação agradece a professora
pelos serviços prestados ao longo de sua carreira profissional desde o Departamento de Princípios e Organização da Prática Pedagógica e a contribuição para a
Faculdade de Educação, bem como pela UFU.
__________________________________________
Cadernos de Pesquisa do PPGE/UFES
Prorrogada para 15/08/2010 a data de envio de
artigos para as edições que serão distribuídas entre
os participantes do VI CBHE.

Revista de Educação Popular: chamada para
submissão de trabalhos
A Revista de Educação Popular informa que até
30/03/2011 receberá trabalhos focando educação,
saúde e cultura populares para publicação em 2011.
As normas para submissão online podem ser acessadas pelo endereço http://www.revistadeeducacaopopular.proex.ufu.br e informações obtidas pelo
telefone (34)3239-4870.
__________________________________________
Revista Em Extensão: chamada para submissão de trabalhos 2011/1
A revista Em Extensão informa que até
30/01/2011 receberá trabalhos na área de extensão
para publicação no primeiro semestre de 2011. As
normas para submissão online podem ser acessadas pelo endereço http://www.revistadeextensao.proex.ufu.br e informações obtidas pelo telefone
(34)3239-4870.
__________________________________________
PORTARIA Nº 140, DE 1o- DE JULHO DE 2010
O Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, no
uso das atribuições conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 6.316, de 20/12/2007, publicado
no DOU de 21 subsequente, resolve:
Art. 1º Aprovar o novo regulamento do Programa
de Formação Doutoral Docente – Prodoutoral.
Art. 2º Revogar a Portaria nº 112, de 01 de agosto de 2008.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=5&data=05/07/2010

Informativo FACED – UFU – 007/10 – Julho - 2010

Informes oficiais

_

Direção e coordenações de cursos
Direção
Ministério da Educação (DOU 09/07/10, seção 1)
GABINETE DO MINISTRO / DESPACHO DO MINISTRO – Em 8 de julho de 2010
Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de Estado da
Educação, HOMOLOGA o Parecer no 7/2010, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação, que propõe a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica,
na forma deste Parecer e do Projeto de Resolução em anexo, do qual é parte integrante, conforme consta
do Processo no 23001.000196/2005-41.
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=10&data=09/07/2010
Parecer CNE/CEB nº 7/2010, aprovado em 7 de abril de 2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5367&Itemid=
Parecer CNE/CEB nº 8/2010, aprovado em 5 de maio de 2010 - Estabelece normas para aplicação do in ciso IX do artigo 4º da Lei nº 9.394/96 (LDB), que trata dos padrões mínimos de qualidade de ensino para a
Educação Básica pública.
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15074&Itemid=866
_______________________________________________________________________________________

Jornalismo
A) O Curso de Comunicação Social recebeu a doação do Guia Pedagógico de uso do Computador,
do Projeto Leitura na Tela. O exemplar foi encaminhado para a Hemeroteca e está à disposição
para todos os docentes da FACED.
B) Mudanças na área junto ao CNPq. Assumem o Comitê de Assessoramento da Área de Comunicação no CNPq os professores: André Lemos (UFBA), Vera França (UFMG), José Luiz Aidar
(PUC-SP) e Paulo Vaz (UFRJ).

Editais
1. Edital CAPES nº 4/2010/DPB/CAPES - Seleção Pública de Propostas de Projetos de
Eventos Voltados ao Programa de Apoio a
Eventos no País – PAEP
O Programa de Apoio a Eventos no País – PAEP
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/e
ditais/Edital_PAEP2010.pdf> fomenta a realização
de eventos científicos, tecnológicos e culturais de
curta duração, de abrangência local, estadual, regional, nacional e/ou internacional, promovidos por associações ou sociedades científicas, associações de
programas de pós-graduação e de pesquisa, programas de pós-graduação e programas de graduação em licenciaturas, secretarias de educação
municipais e estaduais e associação de professores
com vistas a formação de professores para a educação básica.
Mais informações: www.capes.gov.br
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2. Programa CAPES‐FCT - Edital nº 042 /2010
Com objetivo de selecionar projetos conjuntos de
pesquisa para iniciarem as atividades no ano de
2011, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulga o edital do
Programa Capes-FCT (Fundação para Ciência e Tecnologia), que visa à formação de recursos humanos
de alto nível no Brasil e em Portugal.
As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de
setembro, exclusivamente pela internet. Para candidatar, é necessário preencher o formulário disponível no site da Capes e enviar, por meio eletrônico,
os documentos discriminados no edital.
Mais informações: www.capes.gov.br
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3. Programa Especial de Apoio aos servidores Recém-Doutores e Recém contratados
da UFU
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
PROPP da Universidade Federal de Uberlândia UFU
torna público o Edital 08/2010, de âmbito interno,
para recebimento de propostas de projetos ao Programa Especial de Apoio aos servidores Recém-Doutores e Recém contratados da UFU, Ano-Base 2010.
Objetivos: Apoiar Docentes e Técnicos Administrativos do quadro da UFU, que possuam título de
mestre ou doutor, no desenvolvimento de atividades
ensino e pesquisa buscando fortalecer grupos, núcleos, laboratórios de pesquisa e Programas de
Pós-graduação - PPG.
Público beneficiário: Poderão apresentar proposta os servidores lotados nas Unidades Acadêmicas (UA) e Unidades Administrativas da UFU que
tenham concluído seu doutoramento nos anos de
2007, 2008, 2009 e 2010, ou servidores, que possuam título de mestre ou doutor, da instituição que
tenham sido contratados nesse mesmo período. Excetuam-se os servidores que tenham sido contemplados em editais similares da PROPP.
Cronograma
Atividade

Data

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

Aniversariantes de julho
10 – Arlete

15 – Gerson

14 – Keli

21 – Andrea

15 – Geovane

Poema de férias
Cláudia Sabadini
Pé na estrada
na bagagem só o essencial
para sobreviver
aos dias sem celular
sem computador

Lançamento do Edital

30/06/10

Período de submissão

01 a 20/07/2010

sem horário...

Período para homologação pela UA

01 a 21/07/2010

em cada curva no caminho

Divulgação dos resultados

Até 04/08/2010

Contratação das propostas

04 a 10/08/2010

deixo para trás
aquela vozinha me lembrando
que na volta tudo estará

O Edital poderá ser acessado pelo endereço eletrônico abaixo ou no sítio da PROPP (www.propp.ufu.br).
http://www.propp.ufu.br/site/upload/edital_08_recem_doutor_2010.doc

_______________________________________
4. Edital PEIC_053
A Universidade Federal de UBERLÂNDIA/PONTAL – UFU, por meio da Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Assuntos Estudantis – PROEX, no uso de
suas atribuições, torna público e convoca as Unidades Acadêmicas, as Unidades Especiais de Ensino
e
os
Órgãos
Administrativos
da
UFU/UBERLÂNDIA/PONTAL a inscreverem propostas de Extensão Universitária, visando à seleção de
projetos para o Programa de Extensão Integração
UFU/Comunidade (PEIC/UFU/UBERLÂNDIA/PONTAL/2010)

do mesmo jeito...
E daí?
Quero curtir
quero ser inconsequente
dormir tarde
acordar mais tarde ainda
caminhar no calçadão
ler meus livros empoeirados
ver filme na madrugada
badalar na madrugada
namorar na madrugada
vou me desligar do mundo
estou de férias...
http://recantodasletras.uol.com.br/poesiasdealegria/97933

Acesse em:http://www.ufu.br/edital/edital-peic053

página 3

Informativo FACED – UFU – 007/10 – Julho - 2010

Eventos

II

CONGRESSO INTERNACIONAL DO
NÚCLEO DE ESTUDOS DAS
AMÉRICAS
“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
Prorrogada para 10/08/2010 a data para envio de
propostas
CHAMADA DE TRABALHOS PARA O SIMPÓSIO

Informações: www.edetur.com.br
__________________________________________

PP1: "Trabalho, Educação e Sociabilidade na
América Latina"
http://www.congresso.nucleasuerj.com.br/
__________________________________________

VII

Colóquio de Pesquisa Sobre Instituições Escolares - Universidade – história, formação e compromisso
social.

Inscrições e Chamada de Trabalhos
Data do evento: 01-09-2010 até 03-09-2010
Local: Centro de Pós-Graduação da Universidade Nove de Julho - UNINOVE, São Paulo – SP.
Público alvo: Professores em geral, pesquisadores e alunos de pós-graduação, e aberto ao público interno e externo da Instituição.

__________________________________________

Para informações e contato: coloquio@uninove.br
__________________________________________

Informações: http://www.intercom.org.br/index.shtml

www.cbhe6.com.br
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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

