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Eventos passados

Eventos Futuros

Eleições 2015

Conversas com a Ciência

II Seminário de Licenciaturas

É com muita satisfação que divulgamos a toda a comunidade
acadêmica da FFP o resultado da apuração para as eleições
gerais de 2015. Com 93,7% dos votos válidos foram eleitas
para a Direção de nossa Unidade, as professoras Ana
Santiago (DCH) e Mariza Assis (DEDU). Parabenizamos
também os candidatos eleitos a Direção do Centro de
Educação e Humanidades e à Reitoria de nossa Universidade
pela vitória no pleito.

O Ciclo de Conferências “Conversas com a Ciência” tem sido
muito exitoso, parabenizamos a coordenação do evento pela
realização de sua última palestra: "Eco logo Existo" com o
professor Dr. Celso Sanchez no dia 12/11/2015.

No dia 25 de Novembro acontecerá o 2º seminário de
Licenciaturas da FFP . O Seminário acontecerá no auditório
das 9h às 17h com a seguinte programação.
09h às 12h – Mesa Redonda - BNCC (Base Nacional Comum
Curricular)– com representantes da SEEDUC, ANPEd e MEC
13h às 17h – Apresentação dos Departamentos e Plenária
Em suma, os assuntos a serem discutidos versarão sobre o
aumento da carga dos cursos de licenciatura, implantação de
novas disciplinas, entre outros.

II Seminário do Grupo de Pesquisa
“Linguagem e Sociedade”

Reitoria

Ruy Garcia Marques

Informamos que o evento II Seminário do Grupo de Pesquisa
“Linguagem e Sociedade”: Linguagem e Sociedade na Escola:
Aspectos teóricos e metodológicos ocorrerá no Miniauditório
da Faculdade de Formação de Professores da UERJ – São
Gonçalo no dia 30 de Novembro de 2015.

Vice-reitoria

Maria Georgina Muniz
Diretoria de Centro

Lincoln Tavares Silva
Direção da FFP

Ana Maria de Almeida Santiago
Vice-direção da FFP

Mariza de Paula Assis

Encontros, Seminários, Congressos:
I Encontro de Letras com o Ensino
e a Diversidade Étnica
Parabenizamos os organizadores do evento pela qualidade
dos palestrantes envolvidos, entre eles representantes da
rede Grumim e Centro Cultural Indígena. O evento, ocorrido,
no dia 10 de Novembro de 2015, foi considerado muito
produtivo pelos participantes e de grande importância para a
Unidade.

V Seminário do Grupo de Estudos e
Pesquisas Intelectuais, Sociedade e Política.

PROLER - LetrAção
Parabenizamos o comitê local do PROLER de São Gonçalo
(LetrAção), pelo seu quarto aniversário, por todo o trabalho
realizado até então, desejando ainda mais conquistas em suas
ações futuras. Agradecemos pelo convite recebido para o
evento em comemoração a estas conquistas!

Semana da Consciência Negra

Congratulamos aos organizadores e participantes do V
Seminário do Grupo de Estudos e Pesquisas Intelectuais,
Sociedade e Política pela sua realização no dia 06 de
Novembro de 2015, evento cujos debates e mesas-redondas
tiveram como coordenadoras as professoras Magali Engel,
Ana Paula Barcelos e Karoline Carula.

Congratulações!
Gostaríamos de parabenizar os Coordenadores dos
programas de Pós-Graduação e os demais membros de seus
colegiados, pelo resultado do Edital "Apoio Emergencial para
os programas e cursos de Pós-Graduação Strictu Sensu do
Estado do Rio de Janeiro" no qual os quatro programas de pósgraduação de nossa Unidade foram contemplados. Esta
conquista reflete o trabalho sério, coletivo e de excelência de
nossos programas, que progressivamente vão se tornando
referência em nossa Universidade e no Leste Fluminense.
Estendemos os nossos parabéns a todos os envolvidos!

V Seminário de Justiça Ambiental,
Igualdade Racial e Educação
Na quarta-feira, dia 02 de dezembro de 2015, das 9h às 12h, a
FFP sediará a conferência do Professor Philippe Pomier
Layrargues (UNB), intitulada "O outro lado da luta ambiental: o
anti-ecologismo e os desafios da sustentabilidade". Esta
conferência é uma das atividades do V Seminário de Justiça
Ambiental, Igualdade Racial e Educação, coordenado pela
Professora Cleonice Puggian (DEDU). As inscrições para
ouvintes são gratuitas e podem ser realizadas através do
blog semijaire2015.blogspot.com.

3ª Mostra “Experiências Educativas Especiais”
A Semana da Consciência Negra da COART aconteceu entre
os dias 16 e 18 de novembro, às 19h, no Centro Cultural da
UERJ, contando com uma programação especial repleta de
atividades que tem como objetivo exaltar a cultura negra.

Na quinta-feira, dia 03 de dezembro de 2015, no auditório da
FFP, ocorrerá a 3ª Mostra de “Experiências Educativas e
Especiais”, das 8h às 17h. Estão todos convidados!
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