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OFERTA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DURANTE A SUSPENSÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 

 

 

Conforme RESOLUÇÃO CUNI Nº 2.338, de 25 de março de 2020, no art. 3o., que recomenda “o desenvolvimento de atividades 

extracurriculares de forma remota” o Departamento de Educação - DEEDU, em Assembleia Departamental, no dia 25 de março de 2020, por uso 

do google meet, resolveu preparar atividades para os alunos dos cursos de graduação-licenciatura, nos quais os/as professores/as atuam. Tal 

iniciativa considerou a exigência de manter o contato com os alunos durante a quarentena da pandemia de COVID-19, por um lado. E, por outro, 

debater temas que contribuam de forma expressiva para a formação de professores. 

 

Observações: 

1 – Essas atividades serão ofertadas durante a quarentena e não computam carga horária para a graduação. 

2 – Será ofertado certificado de participação para aqueles que participarem. 

3 – A carga horária total inclui atividades preparatórias, tais como leitura prévias ou a assistir a um filme indicado, de acordo com as orientações 

para a atividade. 

4- O material das atividades, informações complementares, links para os vídeos, entre outros, estão disponíveis em uma pasta do “Google Drive”. 

Para acessá-la é necessário utilizar/estar logado no e-mail institucional (gmail da UFOP). Segue abaixo link de acesso:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1f-FQnDqzg_DNImPrZr_1KUBRmy7NG1WO?usp=sharing 

 

 

 Data Professores Atividade Atividade preparatória Carga 

Horári

a Total 

Link do ambiente virtual 

01 07/04/20 

3a feira 

14 horas 

Marcus 

Fonseca, 

Rosana 

Areal e 

Debate 

coordenado pelo 

Prof. Marcus 

Fonseca a partir da 

Audição de conferência Movimento Negro, resistência 

democrática e educação 

 

Nilma Lino Gomes (UFMG) 

2 horas Link de acesso: 

 

https://meet.google.com/out-

jjur-wyv 

https://drive.google.com/drive/folders/1f-FQnDqzg_DNImPrZr_1KUBRmy7NG1WO?usp=sharing
http://pensaraeducacao.com.br/blog/luta-e-resistencia/
http://pensaraeducacao.com.br/blog/luta-e-resistencia/
https://meet.google.com/out-jjur-wyv
https://meet.google.com/out-jjur-wyv
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Verônica 

Mendes 

conferência 

Movimento 

Negro, resistência 

democrática e 

educação. 

 

 

http://pensaraeducacao.com.br/blog/luta-e-resistencia/ 

 

 

 

 

 

02 14/04/20 

3ª feira 

14 horas 

 

16/04/20 

5ª feira 

14 horas 

Pollyanna 

Precioso 

Neves 

 

Duas discussões 

em fórum, a fim 

de problematizar 

os textos e o filme 

(4h) 

 

Leitura dos textos indicados e o Filme “Narradores de 

Javé”(4h) 

Todo material estará disponível na sala virtual. 

 

8h Google Sala de Aula 

 

código 3n6ttb3 

03 21/04/20 

3ª feira 

14 horas 

Margareth 

Diniz 

Filme: “Entre os 

muros da escola” 

 

 

 

Assistir ao filme – 

https://www.youtube.com/watch?v=rBXlPg7nj-Y; 

indicação de artigo; 

Breve comentário da professora sobre o filme. 

Produção de um comentário do/a aluno/a sobre o filme 

e a relação com a educação 

 

5 horas Acesso pelo link: 

 

Estará disponível em breve 

na pasta correspondente do 

google drive 

04 23/04/20 

5ª feira 

14 horas 

Marcus 

Fonseca, 

Rosana 

Areal e 

Verônica 

Mendes 

Debate 

coordenado pela 

Profa. Verônica 

Mendes com base 

na conferência 

Educação no 

Brasil: tradições 

autoritárias 

 

Educação no Brasil: Tradições Autoritárias 

Miguel Arroyo Gonzalez (UFMG) 

http://pensaraeducacao.com.br/blog/os-entraves-para-a-

democracia-no-brasil/ 

Prof. responsável: Verônica Mendes 

2 horas Acesso pelo link: 

 

Estará disponível em breve 

na pasta correspondente do 

google drive 

http://pensaraeducacao.com.br/blog/luta-e-resistencia/
https://www.youtube.com/watch?v=rBXlPg7nj-Y
http://pensaraeducacao.com.br/blog/os-entraves-para-a-democracia-no-brasil/
http://pensaraeducacao.com.br/blog/os-entraves-para-a-democracia-no-brasil/
http://pensaraeducacao.com.br/blog/os-entraves-para-a-democracia-no-brasil/
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05 28/04/20 

3ª feira 

14 horas 

 

05/05/20 

3ª feira 

14h 

Pollyanna 

Precioso 

Neves 

Tarefa prática: 

Escrita de si 

mesmo sobre as 

percepções de 

viver em 

quarentena. (4h) 

Leitura e discussão do ensaio “ Sociedade do Cansaço” 

(4h) 

Todo material estará disponível na sala virtual. 

8 horas Acesso pelo “Google Sala de 

Aula” 

 

 

código 4hmozou 

06 30/04/2020 

5ª feira 

14 horas 

Alexandra 

Campos; 

Marcelo 

Loures 

Discussões/debate: 

Educação do 

Campo além do 

contexto escolar 

Indicação de artigo para leitura prévia; 

- Preparação dos aspectos a serem abordados;  

- Preparação de slides;  

Iremos propor algumas discussões sobre os Princípios 

da Educação do Campo e suas articulações com a 

agricultura familiar e o desenvolvimento das 

comunidades locais. 

5 horas Acesso pelo link: 

https://meet.google.com/ror-

obun-rht 

 

07 As 

atividades 

serão 

realizadas 

entre os 

meses de 

abril e 

maio pelo 

facebook 

Zara 

Figueiredo 

Tripodi;  

Daniel Abud 

Seabra 

Matos; 

Áquila 

Bruno 

Estudante e 

monitor: 

Luiz Paulo 

Souza 

Basílio 

 

 

FUNDEB e as 

políticas públicas 

para a educação 

no contexto atual. 

 

O material será postado no link, oportunamente.  

Vídeos, filmes e documentários;  

Seleção de textos teóricos;  

Seleção de textos jornalísticos;  

Desenho de Enquete com alunos.  

 

8 horas Acesso pelo link: 

 

https://meet.google.com/ttx-

tdyp-jfe?authuser=0 

 

  

  

 

https://meet.google.com/ror-obun-rht
https://meet.google.com/ror-obun-rht
https://meet.google.com/ttx-tdyp-jfe?authuser=0
https://meet.google.com/ttx-tdyp-jfe?authuser=0
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08 07/05/20 

5a feira 

14 horas 

Fernanda 

Rodrigues; 

Liliane Jorge 

e Paula 

Almeida. 

A ética 

profissional no 

campo da 

Educação 

 

Debate a partir das discussões propostas nos textos, 

estabelecendo uma relação com as questões que 

emergirem do enredo do filme. 

Assistir ao filme O Menino que Inventou o Vento, 

realizar a leitura do capítulo intitulado As dimensões da 

competência do educador, do livro Ética e 

Competência, de Teresinha Azêredo Rios e também 

escolher para leitura um trecho do livro Pedagogia da 

Autonomia, de Paulo Freire. O aluno deverá elaborar 

uma questão para o debate. 

A atividade tem como objetivo discutir a dimensão 

ética na ação docente a partir dos materiais indicados: 

filme e textos. O intuito é oportunizar o debate em torno 

dos dilemas vividos pelos professores na 

contemporaneidade, sobretudo, refletir sobre a ética na 

tomada de decisão pelo professor frente aos desafios 

que encontra em sua prática. 

 

3 horas Link de acesso: 

 

https://meet.google.com/cbc-

xajx-zsw?pli=1&authuser=2  

09 12/05/20 

3ª feira 

14 horas 

José Rubens 

Lima 

Jardilino 

Debate sobre a 

exclusão nas 

escolas 

Filme “Nenhum a menos”  

Assistir ao filme – 

https://www.youtube.com/watch?v=WWGj0gXzoD4 

indicação de artigo; 

Breve comentário do professor sobre o filme. 

Produção de um comentário do/a aluno/a sobre o filme 

e a relação com a educação 

 

5 horas Acesso pelo link: 

 

Estará disponível em breve 

na pasta correspondente do 

google drive 

10 12/05/20 

3ª feira – 

19 horas 

Alexandra 

Campos e 

Rosa 

Debate - “Os 

desafios da vida 

universitária: 

As discussões serão feitas a partir do Documentário 

“Não quero ser batom a vida toda” - de Eulália Almeida 

Link de acesso ao documentário: 

2 horas Link de acesso: 

 

https://meet.google.com/ust-

https://meet.google.com/cbc-xajx-zsw?pli=1&authuser=2
https://meet.google.com/cbc-xajx-zsw?pli=1&authuser=2
https://www.youtube.com/watch?v=WWGj0gXzoD4
https://meet.google.com/ust-pcoy-hfk
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Coutrim 

Convidados: 

Luís Basílio 

Profa. Dra. 

Marilda 

Martins 

(UFMA) 

acesso e 

permanência” 

https://www.youtube.com/watch?v=WZVsx2AveHU pcoy-hfk 

 

 

11 14/05/20 

5a feira 

19 horas 

 

Áquila 

Bruno; 

Cristina 

Sacramento 

e  Marcelo 

Donizete. 

Convidadas: 

Débora 

Rodrigues 

Azevedo 

Silva 

Thaís dos 

Santos 

Domingos 

 

Debate: “Infância 

e educação escolar 

nas comunidades 

tradicionais: um 

diálogo com 

mulheres 

quilombolas”. 

Recomenda-se assistir ao documentário “Disque 

Quilombola” (00:13:00), disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=GStv-f_bcfU 

Sugestão de leitura:  

Leitura Básica: Educação escolar quilombola: diálogos 

e interfaces entre experiências locais e a 

institucionalização de uma nova modalidade de 

educação no Brasil (2013). Disponível em:  

http://www.anped.org.br/biblioteca/item/educacao-

escolar- quilombola-dialogos-e-interfaces-entre- 

3 horas Acesso pelo link: 

 

https://meet.google.com/ttx-

tdyp-jfe?authuser=0 

 

12 19/05/20 

5a feira 

19 horas 

Áquila 

Bruno; 

Cristina 

Sacramento 

e Verônica 

Debate: “Escolas 

indígenas e os 

saberes 

tradicionais: 

compartilhando 

olhares sobre a 

situação 

Sugestão de leitura: “Ideias para adiar o fim do 

mundo”, Ailton Krenak. Leitura complementar:  

“Práticas de sustentabilidade” e possíveis relações com 

a escola” (2019). Disponível em: 

https://www.biblio.fae.ufmg.br/monografias/2019/TCC

- Tania.pdf 

3 horas Acesso pelo link: 

 

https://meet.google.com/ttx-

tdyp-jfe?authuser=0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZVsx2AveHU
https://meet.google.com/ust-pcoy-hfk
https://www.youtube.com/watch?v=GStv-f_bcfU
https://meet.google.com/ttx-tdyp-jfe?authuser=0
https://meet.google.com/ttx-tdyp-jfe?authuser=0
https://meet.google.com/ttx-tdyp-jfe?authuser=0
https://meet.google.com/ttx-tdyp-jfe?authuser=0
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13 19/05 

5ª feira 

14 horas  

Marcus 

Fonseca, 

Rosana 

Areal e 

Verônica 

Mendes 

Debate 

coordenado pela 

Profa. Rosana 

Audição de conferência 

A educação nas Constituições outorgadas: diferenças e 

semelhanças com tendências atuais 

Carlos Roberto Jamil Cury (UFMG/PUC-Minas) 

http://pensaraeducacao.com.br/blog/a-educacao-na-

construcao-do-processo-democratico-brasileiro/ 

Prof. responsável: Rosana Areal 

2 horas Código de acesso no google 

meet: 

 

RosanaAreal-

constituicoesoutorgadas 

14 21/05/20 

5a feira 

14 horas 

Juliana 

Cesário 

Hamdan 

Apresentação e 

debate: O 

currículo mineiro: 

concepções e 

práticas 

educacionais 

Leitura da parte inicial do documento: 

https://curriculoreferencia.educacao.mg.gov.br 

2 horas Acesso pelo link: 

 

https://meet.google.com/trh-

uuix-heh 

 

15 26/05/20  

3a feira 

14 horas 

 

Jacks 

Richard de 

Paulo 

Participante: 

Enfermeiro 

(Msc. Lenon 

Cardoso 

Franco) 

Tema: Geografia 

da Saúde 

https://www.youtube.com/watch?v=dxHgI6isXjE 

 

Indicação de Vídeo: Desafio/Profissão - Geografia da 

Saúde. 

 

2 horas Acesso pelo link: 

https://meet.google.com/gxs-

xmwx-fmw 

 

 

16 28/05/20 

5a feira 

14 horas 

Verônica 

Mendes 

Filme “O jarro” Assistir ao filme – 

https://www.youtube.com/watch?v=LC-S0fTMY-M 

indicação de artigo; 

Breve comentário da professora sobre o filme. 

Produção de um comentário do/a aluno/a sobre o filme 

e a relação com a educação. 

2 horas Acesso pelo link: 

 

Estará disponível em breve 

na pasta correspondente do 

google drive 

http://pensaraeducacao.com.br/blog/a-educacao-na-construcao-do-processo-democratico-brasileiro/
http://pensaraeducacao.com.br/blog/a-educacao-na-construcao-do-processo-democratico-brasileiro/
http://pensaraeducacao.com.br/blog/a-educacao-na-construcao-do-processo-democratico-brasileiro/
http://pensaraeducacao.com.br/blog/a-educacao-na-construcao-do-processo-democratico-brasileiro/
https://meet.google.com/trh-uuix-heh
https://meet.google.com/trh-uuix-heh
https://www.youtube.com/watch?v=dxHgI6isXjE
https://meet.google.com/gxs-xmwx-fmw
https://meet.google.com/gxs-xmwx-fmw
https://www.youtube.com/watch?v=LC-S0fTMY-M
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17 02/06/20 

3a feira 

14 horas 

Maria Célia 

Nunes 

Filme: “Pro dia 

nascer feliz” 

 Assistir ao filme – link; indicação de artigo; 

Breve comentário da professora sobre o filme. 

Produção de um comentário do/a aluno/a sobre o filme 

e a relação com a educação 

5 horas Acesso pelo link: 

 

Estará disponível em breve 

na pasta correspondente do 

google drive 

18 05/06/20 

5a feira 

14 horas 

Marco 

Antonio 

Melo Franco 

Debate sobre o 

filme “Vermelho 

como o Céu” 

Assistir ao Filme – Vermelho como o céu – Leitura de 

texto sobre o filme. 

O texto será disponibilizado pela plataforma moodle. 

Ao assistirem o filme e lerem o texto, favor produzir 

uma questão para debate online.  

O filme aborda a história de uma criança que em função 

de um acidente passa a estudar em um internato para 

pessoas cegas. O filme permite abordar os conceitos de 

inclusão e integração e nos leva a questionamentos 

sobre os sentidos social e humano da escola. 

Link do filme: Filme:  

https://www.youtube.com/watch?v=yvd9R30hNqk 

ou 

https://www.youtube.com/watch?v=9IZamz04AmQ 

 

5 horas Acesso pelo link: 

 

https://meet.google.com/zth-

ibyj-qua 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yvd9R30hNqk
https://www.youtube.com/watch?v=9IZamz04AmQ
https://meet.google.com/zth-ibyj-qua
https://meet.google.com/zth-ibyj-qua

