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Boletim informativo da Faculdade de Educação ● FACED ● UFU ● 009/10 ● Setembro ● 2010
Apresentamos nesta edição do InformAtivo FACED um novo visual, que muda um pouco a aparência, mas mantêm o propósito de divulgar notícias, informações e eventos de maneira agradável e cla ra. Neste número de setembro parabenizamos os alunos que levaram o nome da Universidade
Federal de Uberlândia à Caxias do Sul – RS, no congresso Intercom. Divulgamos, também, o edital
da XII Semana da Educação e o da convocação de projetos de pesquisa de iniciação científica
PIBIC/FAPEMIG/UFU, além do Projeto Rondon 2011 e outros importantes acontecimentos.

FACED propõe Pet Interdisciplinar – Jornalismo e Pedagogia
Edital conjunto da SECAD – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – e
SESu – Secretaria de Educação Superior, viabiliza parceria entre os cursos de Jornalismo e Pedagogia em iniciativa que fortalece ainda mais a Unidade Acadêmica FACED.
O edital 9/2010 – MEC/SESU/SECAD,
publicado pelo MEC em 02/08/2010 prevê a
Institucionalização do Programa Conexões de
Saberes nas IFES e cria nova modalidade
para o Programa de Educação Tutorial/MEC,
agora voltado para a Interdisciplinaridade e a
troca de saberes entre a Universidade e as comunidades populares urbanas, do campo, quilombolas ou indígenas.

O Programa Conexões de Saberes já existe
na UFU, com forte representação da FACED,
que desenvolve dois subprojetos, sendo, também, responsável pela Coordenação Geral.
Para a nova modalidade as coordenações
dos cursos de Jornalismo e Pedagogia apresentaram proposta conjunta e aguardam a
publicação do resultado da 1ª etapa, na seleção interna UFU, para posterior envio ao MEC.

Notas informativas
EducaTUX
O Instituto Nossa Senhora de Fátima em parceria com SLTI lançou a comunidade EducatuX no
portal do Software Público Brasileiro, durante o IV
ENSOL na Paraíba. A comunidade tem como missão a difusão e a criação de materiais didáticos livres para uso em sala de aula por professores e
alunos do ensino fundamental.
O EducatuX é um moderno método educacional
que foi concebido com a finalidade de promover
uma integração pedagógica entre computadores e
educação utilizando software livre. O projeto visa a

E x p e d ie n te
Desenvolvido pelo Curso
de Comunicação Social –
Jornalismo.

construção de materiais didáticos para professores
e alunos do ensino fundamental que auxiliem na integração das aulas à tecnologia. A solução tem também como objetivo a construção de oficinas práticas
que serão aplicadas nas escolas tendo como público alvo os professores e pedagogos.
Para participar da comunidade Educatux basta
acessar diretamente o link:
http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=20675454
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Mônica) uma reunião com professores e alunos interessados em participarem das operações do Projeto Rondon 2011.

Cadernos de História
Durante o VIII Congresso Luso-Brasileiro de
História da Educação (São Luís, Maranhão), no dia
23/8/2010, foram lançados o Volume 9, Número 1,
Janeiro a Junho de 2010 dos Cadernos de História
da Educação e os dois primeiros volumes da Série
“Novas Investigações” da coleção História, Pensamento e Educação” da Editora da UFU”.

A Universidade Federal de Uberlândia foi pré-selecionada para participar em quatro operações, a
saber:
– Operação Carajás – PA – Município de Axixá
do Tocantins entre os dias 14 e 30 de janeiro
de 2011;

Para conhecer o sumário do Cadernos de História, acesse:

– Operação Zabelê – PI – Município de Itainópolis entre os dias 15 e 31 de janeiro de 2011;

http://www.seer.ufu.br/index.php/che/issue/view/4
57/showToc

– Operação Rio dos Siris – SE – Município de
Pedrinhas, entre os dias 21 de janeiro e 06 de
fevereiro de 2011, e

Projeto Rondon 2011
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos
Estudantis - PROEX, por meio da Divisão de Relações Comunitárias, faz saber aos interessados que
promoverá no próximo dia 10/09/2010 - sexta-feira
as 17h00min na sala 1B212 (bloco B Campus Santa

– Operação Seridó – RN – Município de Parelhas, entre os dias 22 de janeiro e 07 de fevereiro de 2011.
Para mais informações:www.proex.ufu.br

Informes oficiais
Direção e coordenações de cursos
Após gestão da Direção da Faculdade de Educação junto à Comissão REUNI/UFU por duas vagas da
Reserva Técnica/UFU (uma para LIBRAS e outra para Jornalismo), obtivemos 1 vaga para o curso de Jornalismo.

Pedagogia
O Colegiado do Curso de Pedagogia está dando continuidade ao processo de redimensionamento do
Projeto Pedagógico do Curso que será desenvolvido a partir da colaboração de toda a Comunidade Acadê mica do Curso. Contamos com a participação de duas alunas bolsistas de graduação. Na primeira semana
de outubro serão realizadas Assembleias (diurno e noturno) com o objetivo de discutir e analisar a organiza ção do Curso de Pedagogia da UFU.
O CEPAE recebeu os equipamentos e o espaço físico para a organização da sala de recursos multifuncionais que funcionará a partir do dia 15 de setembro, na sala 1G135 e permitirá aos alunos com deficiências cursarem o ensino superior com melhor aproveitamento das atividades acadêmicas.

Jornalismo
Alguns docentes e discentes do curso de jornalismo participaram do XXXIII Intercom – Sociedade Brasi leira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que ocorreu entre os dias 2 e 6 de setembro de 2010
na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Professores e alunos de Iniciação Científica apresentaram vários
trabalhos, que podem ser acessados em www.intercom.org.br/papers/nacionais/2010/index.htm . Além dos
artigos, o Game de Educomunicação Desvendando Uberlândia, vencedor do Expocom regional, ficou em
segundo lugar no Congresso Nacional de Caxias do Sul.

Pós-Graduação em Educação
A prova escrita referente à primeira fase do processo de seleção para o Curso de Mestrado do Programa
de Pós Graduação em Educação será no dia 10/09/2010 das 14h00 às 17h00, no Campus Santa Mônica.
Os candidatos da linha de pesquisa História e Historiografia da Educação realizarão o exame no bloco 3Q,
sala 209. A prova na linha de Saberes e Práticas Educativas será no bloco B, nas salas 204 e 206 e a de
Políticas e Gestão em Educação será no 3Q, sala 108.
O resultado da primeira fase será divulgado no dia 01/10/2010 às 11h00.
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Editais
Edital Nº 12/2010 - Convocação de Projetos
de Pesquisa para Bolsas de Iniciação Científica no PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS
DE
INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
–
PIBIC/FAPEMIG/UFU, para inscrição e seleção
de candidatos a bolsas com vigência no período de março de 2011 a fevereiro de 2012.

XII SEMANA DA EDUCAÇÃO
Filosofia e Educação: Contrapontos
III Simpósio de Pesquisa de Pós-Graduação em Educação na UEL
CHAMADA DE TRABALHOS
Prazo de envio do trabalho: 20/setembro/2010
Enviar para semanadaeducacao@uel.br

Informações: www.propp.ufu.br

Universidade Estadual de Londrina – UEL Pró-Reitoria de Recursos Humanos – Divisão de
Seleção de Docentes

As inscrições serão on line no sistema SEGPROPP disponível no mesmo site no período de 06 a 30
de setembro de 2010.

Eventos
A nona edição
da Reunião Anual
Regional da Sociedade Brasileira
de Paleontologia
em Minas Gerais PALEO
MINAS
2010 - será realizada neste ano no campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia. Contará com
palestras, apresentações orais, pôsteres, exposição de paleoarte e excursão.

I

ENCONTRO MINEIRO SOBRE INVESTIGAÇÃO NA ESCOLA, promovido
pelo NUCLI-FACIP/UFU, será realizado nos
dias 18 a 20 de novembro de 2010, nas dependências da FACIP-UFU, em Ituiutaba/MG.
Para fazer a inscrição e participar do evento
é exigida submissão de trabalho que deve ser
anexado, no ato da inscrição on-line, diretamente no site do evento (www.facip.ufu.br/formacao) que estará disponível no período da
inscrição.

I

https://sites.google.com/site/9paleominas/

Encontro Mineiro Sobre
Investigação na Escola

CHAMADA DE TRABALHOS

3ª

Promovido pelo NUCLI-FACIP/UFU, decorre
de interações que vêm sendo realizadas no
âmbito das licenciaturas da FACIP-UFU, bem
como da participação de professores em eventos científicos da área educacional.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
EDUCAÇÃO, ECONOMIA E
SOCIEDADE – PARIS 2011

Hotel Concorde La Fayette, 20-23 Julho 2011

As propostas devem estar na forma de resumos. Formas de apresentação incluem papers
individuais, simpósios, oficinas, mesas-redondas e posters. Prazo para submissão de resumos: 30 de outubro de 2010. Data limite de
inscrição: 28 de fevereiro de 2011. Para mais
informações:

O Encontro será realizado nos dias 18 a 20
de novembro de 2010, nas dependências da
FACIP-UFU, em Ituiutaba/MG. Período das inscrições: de 1º de setembro agosto a 15 de outubro de 2010.
O trabalho deve ser anexado, no ato da inscrição on-line, diretamente no site do evento
www.facip.ufu.br/formacao que estará disponível no período da inscrição.

www.education-conferences.org
Contact: Paris-Conference@analytrics.org
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XV ENCONTRO NACIONAL DA ANFOPE
I COLÓQUIO LUSO BRASILEIRO CIDInE

IV

Congreso Internacional
Historia a Debate
Santiago de Compostela, 15-19/diciembre de 2010
CONVOCATÓRIA

POLÍTICAS E PESQUISAS DE FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO:
análise e avaliação no contexto dos anos 2000

www. h-debate.com/congresos/4/convocatoria/convocatoria.htm

XII SEMANA DA EDUCAÇÃO

21, 22 e 23 de novembro de 2010.

Filosofia e Educação: Contrapontos

Centro de Convenções do Hotel Di Roma Fiori

III Simpósio de Pesquisa de Pós-Graduação em
Educação na UEL

Caldas Novas – Goiás – Brasil
http://anfope.spaceblog.com.br

CHAMADA DE TRABALHOS
Prazo de envio: 20 de setembro de 2010
Enviar para semanadaeducacao@uel.br

Espaço Aberto

IX POLITICOM

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

Todo sistema de educação é uma maneira
política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo.

www.unisal.br/politicom/

Michel Foucault

Parabéns aos aniversariantes do mês
de setembro.
01 - Edna

02 - Marta

02 - Marisa Pinheiro

02 - Marcelo Melazzo

05 - Edmilson

08 - Décio

13 - Silvana

18 - Vera

21 - Myrtes

21 - Maria Irene

22 - Robson

30 - Ana Cristina

Damos boas vindas à Profª Eliamar Godoi área de Educação Especial/LIBRAS, que iniciou suas atividades no dia 26/08/2010.

www.redefolkcom.org/
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