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APRESENTAÇÃO DO EVENTO  

I Encontro do Projeto de Extensão UERN vai à Escola 

Tema - Educação e Resistência: insurgências coletivas 

 

A/C do Departamento e Faculdade de Educação Campus Central de Mossoró-RN; 

 Vimos por meio deste ofício formalizar a apresentação do I Encontro do Projeto 

de Extensão UERN vai à Escola, no formato virtual, com o tema – Educação e Resistência: 

insurgências coletivas, que ocorrerá no período de 11 a 14 de agosto de 2020, utilizando 

as plataformas YouTube e Google Meet. 

 Da aridez do sertão nascem a poesia, a intenção, a esperança e o vigor que 

orientam a proposta do nosso encontro. Do solo áspero, germina a macambira, símbolo 

da resistência e da luta natural daquelas e daqueles que enfrentam a seca e o calor, 

como inspiração para sobreviver aos tempos de flagelo social que teimam em nos 

rodear. Como macambiras, somos insurgência, um sustentáculo que se rebela e 

sobrevive em situações adversas, resistindo, brotando no asfalto, no solo rachado.  

Nesses tempos, as nossas educadoras e os nossos educadores têm sido, em sua 

maioria, a macambira do nosso sertão, fazendo valer seus espaços, rompendo com a 

aridez dos dias, fazendo surgir novas possibilidades de sonho e de esperança. A 

Educação é assim um movimento de vida, coletivo, humano e inspirador. A partir dessa 

concepção é que se origina a ideia de um evento, pensado e formulado no coletivo de 

universidades do Estado do Rio Grande do Norte e Ceará, somando forças a outros 

coletivos do Brasil e também da Itália, na tentativa de aprofundar debates que alcancem, 

para além do espaço acadêmico, a dinâmica da vida daqueles que são marginalizados e 

jogados à própria sorte.  

Por meio do Projeto de extensão UERN vai à escola, temos construído um debate 

político e engajado de forma virtual, possibilitando trazer grandes pesquisadoras e 

pesquisadores da educação nacional. Dando continuidade a esse debate, apresentamos 

nosso evento ao Departamento e Faculdade de Educação do Campus Central de 

Mossoró, na certeza de que poderemos somar forças na divulgação e proposição de 

atividades no formato de oficinas e minicursos da nossa programação. 

Atualmente o evento conta com o apoio institucional do POSEDUC-UERN; FE-

UERN e GEPEES-UERN, tendo em sua programação estudantes de Pós-graduação, e 

professores da UERN de outros campis. Temos como apoios externos ao evento: 

LECAMPO; IMO; GPPEGA; PPGE; MAIE-Intercampi, todos da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE); E-Luta, Linha de pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) e 

FORPED, Grupo de pesquisa do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFCE/Tianguá). Segue anexo a programação final do nosso evento e cronograma. As 

formas de comunicação e divulgação do Encontro ocorrerá por meio das nossas redes 

sociais. Por meio deste ofício pedimos também o auxílio da COMFE na divulgação em 

suas mídias e, que por meio da FE-UERN sejam solicitados a presença de 

intérpretes/tradutores de LIBRAS, junto ao DAIN para atuar nas mesas-redondas e 

palestras da programação.  
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Sem mais para o momento, estamos à disposição para demais esclarecimentos 

ou dúvidas. 

Atenciosamente, 

A coordenação - Professoras Iasmin Marinho e Emanuela Monteiro 
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PROGRAMAÇÃO  

CRONOGRAMA 

• De 10 a 18 de julho - submissão de minicursos e oficinas. 

• De 20 a 25 de julho - análise das propostas e retorno dos minicursos e oficinas. 

• De 25 a 29 de julho - retorno dos ajustes dos minicursos e oficinas (correções).   

• De 30 de julho a 08 de agosto - inscrições para o evento (ouvintes). 

• De 11 a 14 de agosto de 2020 – realização do evento.  

 

Dia 11/08/20 (Terça-feira) 

ABERTURA 

08h30 - Apresentação do Projeto e do Evento (A coordenação) 

 

09h às 11h - Mesa-redonda (Confirmada) 

Tema: Educação e resistência: história, escola e possibilidades transformadoras 

Convidados: Prof. Dr. Luís Távora Furtado Ribeiro (GPFOHPE/UFC) 

Debatedor: Prof. Dr. Valdemarin Coelho (E-Luta/UFC) 

Mediador: Profa. Dra. Lenha Aparecida Silva Diógenes (SEDUC-CE). 

 

13h30 às 15h30 - Oficinas e Minicursos 

 

18h às 20h – Palestra (Confirmada) 

Tema: Fascismo no Brasil: uma análise de conjuntura 

Convidada: Profa. Dra. Virginia Fontes (UFF) 

Mediadora: Profa. Dra. Emanuela Monteiro (UERN) 

 

DIA 12/08/20 (Quarta-feira) 

 

09h às 11h - Mesa-redonda (Confirmada) 

Tema: Expedição Escolas do Brasil: itinerários de uma pesquisa 

Convidados: Profa. Dra. Sofia Lerche Vieira (UECE) e Profa. Dra. Eloísa Maia Vidal 

(UECE). 

Mediador: Profa. Me. Willana Galvão (IFCE).  

 

13h30 às 15h30 - Oficinas e Minicursos 

 

18h às 20h – Palestra (Confirmada) 

Tema: Novo FUNDEB e CAQ: desafios e garantias para o direito à educação 

Convidado: Prof. Dr. Romualdo Portela (USP) 

Mediadora: Profa. Me. Iasmin Marinho (UERN) 

 

DIA 13/08/20 (Quinta-feira) 

Mesa-redonda (Confirmada) 

Tema: Por uma pedagogia antirracista: reflexões aos nossos tempos 

Convidados: Profa. Dra. Iraneide Soares da Silva (UESPI); Profa. Dra. Jacqueline Costa 

(UNILAB), e Prof. Me. Rosenverck Estrela Santos (UFMA). 

Mediador: Profa. Me. Vanessa Bastos Lima (CAPF/UERN). 

Horário: 09 às 11h 
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13h30 às 15h30 - Oficinas e Minicursos 

 

16h30 às 18h30 – Palestra (Confirmada) 

Tema: Gênero e sexualidade nas escolas: uma conversa necessária 

Convidada: Profa. Dra. Luma Nogueira de Andrade (UNILAB) 

Debatedor: Prof. Dr. Sandro Soares (UERN) 

Mediadora: Profa. Brena Kécia Andrade (POSEDUC/UERN) 

 

DIA 14/08/20 (Sexta-feira) 

09h às 11h - Mesa-redonda (Confirmada) 

Tema: Políticas de Educação infantil em contextos de incertezas: cenários e lutas 

Convidados: Profa. Dra. Adelaide Alves Dias (UFPB/CAPF-UERN); Profa. Dra. Ana 

Lúcia Goulart de Faria (Unicamp), e, Profa. Dra. Fabiana Oliveira Canavieira (UFMA).  

Mediador: Profa. Jéssica Marina Rodrigues dos Santos (POSEDUC-UERN) 

 

13h30 às 15h30 - Oficinas e Minicursos 

 

FECHAMENTO 

 

18h às 18h30 – Agradecimentos e encaminhamentos ao encerramento do evento 

(A Coordenação).  

 

18h30 às 20h – Palestra  

Tema: Paulo Freire: um legado ameaçado 

Convidado: Prof. Dr. Paolo Vittoria (Università degli Studi di Napoli Federico II/UNINA-

Itália) 

Mediadora: Profa. Dra. Sandra Gadelha (FAFIDAM/MAIE/UECE) 


