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Divulgação de chapa candidata a Direção da 
FFP

Acordo de celebração de cooperação entre a 
UERJ e a Universidade Pedagógica de 
Moçambique

II Colóquio de Geografia Física – UERJ/FFP

Seminário de Licenciaturas – O desafio da 
Reforma Curricular

Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de 
São Gonçalo.

 
Informamos a formação de chapa única para a Direção da 
Faculdade de Formação de Professores com a Profª Ana 
Maria de Almeida Santiago (Direção) e Profª Mariza de 
Paula Assis (Vice-Direção).

 
Considerando o interesse recíproco em promover a 
cooperação científica, tecnológica e cultural, nas áreas de 
suas especializações, bem como no desenvolvimento de 
trabalhos científicos e tecnológicos conjuntos, a UERJ 
promoveu acordo de cooperação com a Universidade 
Pedagógica de Moçambique, ressaltamos que pela FFP a 
coordenadora do acordo é a Profª Cátia Antônia da Silva 
(DGEO). 

Conforme esperado e publicado em nosso último boletim, o II 

Colóquio de Geografia Física – UERJ/FFP realizou-se nos 

dias 01 e 02 de setembro, congratulamos a Coordenação do 

evento e o DGEO por mais este sucesso.

Nossos sinceros agradecimentos a Pedagoga Glaucia Braga, 

e a todos que participaram do “Seminário de Licenciaturas – O 

desafio da Reforma Curricular”, realizado nos dias 18 e 19 de 

agosto, esperamos que os resultados do evento possam ser 

concretizados pelo grupo de trabalho, em breve.

 
Em nossa Unidade, no dia 31 de agosto de 2015 realizou-se 

o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São Gonçalo. 

Este evento sob o tema “Quando outra escola fala: narrativas 

escritas de experiências docentes” teve como convidados o 

profº Guilherme do Val Toledo Prado (UNICAMP) e coletivo 

de autores do livro "Pipocas Pedagógicas III".

Conversas com a Ciência
O Ciclo Conversas com a Ciência tem ido de vento em popa, 

parabenizamos a coordenação do evento pela realização de 

sua última conferência: “Impactos de estradas na fauna: o que 

sabemos e o que precisamos saber”, com a Dra. Fernanda 

Zimmermann, no dia 19 de setembro, como também, 

anunciamos a próxima conferência com a Profª Jurema 

Amaro, sob o tema “Estudo das relações de gênero e 

divisão social do trabalho com mulheres líderes de 

cooperativas de materiais recicláveis no estado Rio de 

Janeiro”, no dia 1º de outubro de 2015, às 10h.

Seminário Internacional Estado, Democracia e 
Participação Popular na América Latina
Foi sensível o impacto que o “Seminário Internacional Estado, 
Democracia e Participação Popular na América Latina”, 
realizado entre os dias 14 e 16 de setembro, na FFP, trouxe à 
atmosfera acadêmica da Unidade. Este evento teve como 
finalidade abrir o debate sobre as relações entre os contextos 
de produção da democracia e da participação popular na 
America Latina, buscando compreender as mutações e 
permanências nas relações de dominação e de resistências 
na constituição do elo Estado-sociedade.

Lançamentos de livros 
Congratulamos as autoras, Mirian Santos e  Joana Bahia, 
pela elaboração das obras literárias "Bendito é o fruto. Festa 
da uva e identidade entre descendentes de imigrantes 
italianos" e "Migrações, redes e trajetórias entre Alemanha e 
Brasil.", no dia 25 de setembro de 2015.

CINEMAT

NILDA ALVES: praticante pensante de cotidianos

Parabenizamos o DMAT pela realização de mais um bem-
sucedido evento, no dia 28 de agosto de 2015, no auditório da 
FFP, o CINEMAT, com a exibição do filme “O jogo da 
imitação”.

Nossos votos sinceros de sucesso para a profª Nilda Alves 
que lançou , no dia 24/09/2015, no miniauditório da FFP, o 
livro “NILDA ALVES: praticante pensante de cotidianos”. 
A organização ficou a cargo de Inês Barbosa de Oliveira e 
Alexandra Garcia.

Programa escola sem partido e outros PLs que 
ameaçam a educação

Eventos Futuros

V Jornada de Educação Matemática

II seminário de Educação Infantil - FFP/rede de 
Educação Infantil de São Gonçalo

Parabenizamos o PPGHS e o Profhistória pela realização do 
debate no dia 17/09/2015, às 18h, no auditório, sobre o 
tema “O programa escola sem partido e outros PLs que 
ameaçam a educação”, com o profº Fernando Penna 
(UFF/PPGHS). 

Em novembro de 2015, o DMAT, realizará sua 

V Jornada de Educação Matemática, com o intuito de 

congregar os estudantes de Licenciatura em Matemática e 

Pedagogia, além de professores que ensinam Matemática nos 

diversos anos de escolaridade básica. Maiores informações:

É com muita satisfação que presenciamos a realização do II 
Seminário de Educação Infantil - FFP/rede de Educação 
Infantil de São Gonçalo, parabenizamos a todos pelo empenho 
na realização do Seminário na Unidade nos dias 29 e 30 de 
setembro de 2015. 

 

www.jormat.net

Celebração pelos 10 anos do Programa de Pós-
graduação em Políticas Públicas e Formação 
Humana da UERJ 
Em mais um evento realizado pelo PPFH, várias mesas-

redondas serão realizadas para celebração dos 10 anos do 

Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e 

Formação Humana da UERJ , entre os dias 28 e 01 de outubro 

de 2015. Fiquem atentos.

IV Encontro e Conversas sobre Formação 
Inventiva de Professores.
Aguardamos com grande expectativa , no dia 08/10/2015,  a 
realização do "VI Encontros e Conversas sobre formação 
inventiva de professores e II Seminário do Subprojeto de 
Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores do 
Projeto PIBID/CAPES/UERJ: O que estamos fazendo entre 
universidade e escola básica?”.

3º Simpósio Internacional de Atividade/Terapia e 
Educação Assistida Por Animais (III SINTAA) 
De 07 a 09 de outubro ocorrerá o o III SINTAA na UERJ 

Maracanã – Auditório 91.

Maiores informações no site   www.sintaa.com.br
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