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XVI SIMPÓSIO DO ICH 

CAMPOS DA POLÍTICA  - MUITOS ESPAÇOS, VÁRIOS CAMINHOS 

DIAS 17, 18 e 19 DE SETEMBRO/2018 

 

 

Dia 17 de setembro 

 

13h00 - Credenciamento   

13h30 – Atividade Cultural e Mesa de Abertura  

14h00 – Conferência de Abertura: O Brasil na era da brutalização dos conflitos sociais. 

Prof. Vladimir Pinheiro Safatle (USP). 

16h30 – Aula-show: "Ditadura militar, um evento e seus destinos". 

 Profª. Miriam Hermeto de Sá Motta (UFMG) - concepção e voz 

 Tiago Borba - violão 

 

Local: Teatro João Paulo II (Prédio 30) 

 

 

Dia 18 de setembro 

 

13h30 – Mostra de Talentos 

Mesa : Educação e Política 

Profª. Ana Paula Ferreira Lima (Anaí - Associação Nacional de Ação Indigenista) 

Profª. Lorene dos Santos (PUC Minas) 

Mediadora: Profª Mariana Veríssimo (PUC Minas) 

Local: Teatro João Paulo II – Prédio 30 

 

13h30 – Mostra de Talentos 

Mesa: Arte e Política 

Rogério Faria Tavares (BDMG Cultural) 

Afonso Andrade (Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais) 

Mediadora: Profª. Márcia Marques de Morais (PUC Minas) 
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Local: Auditório 3 – Prédio 43 

 

16h00 – Mostra de Talentos 

Mesa: Cidade e Política  

Annie Oviedo (Movimento Tarifa Zero BH) 

Profª. Júlia Calvo (PUC Minas) 

Prof. Manoel Teixeira Azevedo Júnior (PUC Minas) 

Mediadora: Profª Silvia Maria Amâncio Rachi Vartuli (PUC Minas) 

Local: Teatro João Paulo II – Prédio 30 

 

16h00 – Mostra de Talentos 

Mesa: Terra  e Política 

Cirlei Santos Silva (Associação dos produtores das Hortas Comunitárias Urbanas - Sete Lagoas) 

Gabriel Mattos Ornelas (AUÊ - Estudos em Agricultura Urbana, UFMG) 

Mediador: Profº Marcelo Eduardo Zanetti (PUC Minas) 

Local: Auditório 3 – Prédio 43 

 

18:00 – Lançamento de Livros e Sessão de Autógrafos 

Local: Teatro João Paulo II – Prédio 30 

 

 

Dia 19 de setembro  

 

13h30– Minicursos e Oficinas (veja a relação a seguir) 

 A inscrição no minicurso ou oficina deve ser prévia, sendo limitado o número de vagas. 

Local: Salas de aula do Prédio 6  

 

 

16h00: Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão 

Local: Salas de aula do Prédio 6  

 

18h00 – Encerramento: Mostra de Talentos do ICH 

Local: Teatro João Paulo II – Prédio 30 
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Minicursos  e Oficinas (dia 19/09) 

 

� Minicurso: Cinema e Literatura: dispositivos narrativos 

o Responsável: Frederico Dias (PUC Minas) 
o Ementa: o minicurso visa o estudo do enredo, sujeitos, tempos e espaços ficcionais da literatura em 

comparação aos do cinema, evidenciando suas semelhanças e diferenças na produção de sentido das 
obras analisadas em sala. Busca-se também discutir o funcionamento de dispositivos narrativos 
característicos do cinema, como as direções, a edição e o roteiro, transpondo-os para a literatura em 
casos de 

 
 

� Minicurso: Educação, Direito e Cidadania à Luz da Inclusão. 

o Responsável: Gisele Guimarães de Oliveira (PUC Minas) 
o  - Ementa:  O objetivo do Minicurso será debater a respeito da modalidade de Educação Inclusiva 

como um direito e um dever e as políticas públicas que a norteia em âmbito nacional e internacional 
tendo como referência a Constituição de 1988. Em especial, serão destacadas as noções de identidade, 
diferença, reconhecimento e redistribuição.  

 

� Minicurso: Futebol e política no campo das Ciências Humanas 

o Responsável: Marcus Vinícius Costa Lage (UFMG) 
o Ementa: No presente minicurso serão apresentadas algumas leituras políticas das Ciências 

Humanas sobre o futebol, desde a tradicional tese da “alienação”, até as recentes abordagens 
proporcionadas pela Nova História Política, pelos Estudos Culturais e pelos trabalhos sobre 
representação cultural e política em geral. 
 
 

� Minicurso: Frantz Fanon: o anticolonialismo como clínica 

o Responsável: Alexandre Almeida Marcussi (UFMG) 
o Ementa: O minicurso visa apresentar algumas ideias do psiquiatra e ativista anticolonial martinicano 

Frantz Fanon (1925-1961). Pretende-se evidenciar como Fanon concebeu a luta de libertação 
anticolonial como corolário de um projeto clínico antirracista. 

 
 
� Minicurso: História e Literatura: diálogos possíveis 

o Responsável: Denilson de Cássio Silva (UFMG) 
o Ementa: O minicurso propõe apresentar e discutir as principais interfaces entre as áreas de História e 

de Literatura, com ênfase nas possibilidades de diálogo, daí resultantes. Tem-se como principal 
objetivo compreender os distanciamentos e, sobretudo, as aproximações entre tais saberes, 
considerando-se as dimensões epistemológicas e empíricas. O aporte teórico relaciona-se com a 
História Cultural e a História do Político. A metodologia é baseada na explanação do problema, na 
leitura de textos e na discussão, além de uma breve atividade de escrita. 

 

� Minicurso: Mídia, História e Poder 

o Responsáveis:  Profª. Maria Ester Saturnino (PUC Minas) e Júlia Calvo (PUC Minas) 
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o Ementa: O curso se propõe a refletir sobre as mídias da atualidade e, no formato de oficina, exercitar 
sua análise e crítica na construção de propostas para sua utilização como instrumento didático e prática 
escolar. 

 

� Minicurso: "Tecnologias e educação: Google Earth, Google My Maps e Google Street View como 

recursos para aprendizagem na educação básica". 

o Responsáveis: Gabriel Caldeira, Gleyber Calaça e Glaycon de Souza (Curso de Geografia – PUC 
Minas) 

 

� Minicurso: Vamos falar sobre cavernas? O exemplo da cartilha "As gotinhas e as Pedras" 

o Responsável: Luiz Eduardo Panisset Travassos  
o Ementa: Desenvolvimento de conceitos relacionados ao carste e as cavernas. O uso da paisagem e das 

cavernas pelas civilizações ao longo da história mundial. Relacionando os conceitos com a cartilha de 
educação ambiental. 

 

 

� Oficina: Boneca negra de pano: Educação e criatividade para a igualdade racial e de gênero (Parceria 

com a Proex – XII Seminário de Extensão da PUC Minas) 

o Responsável: NUTEF – Prof . Rubens Ferreira do Nascimento 
o Ementa: A oficina reflete sobre a tradição cultural da boneca de pano e a importância de bonecos e 

bonecas negras junto a todos os públicos, especialmente crianças e adolescentes. Objetiva, ensinar a 
confecção de bonecas de pano, refletindo e discutindo sobre identidade e relações raciais e de gênero. 

 

� Oficina: Comunicação não-violenta no ambiente escolar (Parceria com a Proex – XII Seminário de 

Extensão da PUC Minas) 

o Responsável: NUTEF – Profª Flora Moara Lima 
o Ementa: Esta oficina pretende oferecer capacitação para o desenvolvimento de mecanismos para 

prevenção, gerenciamento e resolução os conflitos, inerentes às relações interpessoais, no ambiente 
escolar. 

 

� Oficina: Game Thinking 

o Responsável: Manu Bezerra (Centro Universitário Newton Paiva) 
o  Ementa: E aí, quer modelar games para facilitar o processo de aprendizagem? Venha participar da 

nossa oficina e aprenda a desenhar experiências significativas de aprendizagem. Vivemos a era da 
"Economia da Atenção" e para driblarmos esse desafio em sala de aula precisamos ter estratégias 
didáticas que nos auxiliem mobilizar o engajamento dos alunos. Neste sentido, o "Pensamento de 
Jogo" pode ser uma ferramenta muito potente para desenvolvermos habilidades e competências ativas, 
trazendo os alunos para centro das nossas práticas de ensino.  
 
 

� Oficina de Gramática 

o Responsável: Polyana Roberta de Jesus (Curso de Letras – PUC Minas) 
o Ementa: Desenvolvimento de habilidades dentro dos sinais de pontuação, regência e concordância 

verbal e nominal.  Revisão de estruturas básicas de gramática: classificação e flexão das palavras. 
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Orientações para a submissão de trabalhos para Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão (Dia 19/09 ) 

1-  Os trabalhos deverão ser inscritos sob a forma de Resumos. 

2- Os trabalhos deverão ser enviados, em anexo, para o e-mail simposioich2018@gmail.com 

O resumo deverá ter, no máximo, 360 palavras, sem parágrafo e sem citações bibliográficas. Deverá conter uma introdução, o 

objetivo do projeto trabalhado, a metodologia, os resultados (parciais ou finais) e apontar as conclusões. O documento a ser 

enviado deve ser no formato.doc.  

3- Cada participante poderá inscrever somente 01 (um) trabalho como autor(a) principal e até 02 (dois) trabalhos como co-

autor(a). 

4- A submissão do trabalho será confirmada por e-mail enviado pela Comissão Organizadora. Caso não receba a confirmação em 

72 horas, entre em contato pelo e-mail fornecido anteriormente.  

5- As apresentações dos trabalhos orais terão duração máxima de 15 minutos. 

6- Os resumos e trabalhos completos serão publicados, em meio eletrônico, no site do Simpósio. 

7- DATAS IMPORTANTES 

Período para submissão de resumos: até 10/09/2018 

Avaliação dos resumos 11/09/2016 a 13/09/2018 

Divulgação dos resultados da avaliação dos resumos: 14/09/2018 

Envio do trabalho completo: até 24/09/2018 

A aceitação do trabalho será comunicada ao responsável através de e-mail até a data estipulada no calendário acima. 

 

Comissão organizadora:  

Prof.ª Carla Ferretti Santiago,Profª. Josiane Andrade Militão, Profª. Juliana de lima Caputo, Prof.ª Mariana Veríssimo, Prof. Mário 

Cléber Martins Lanna Júnior, Profª. Paula Branco Morais, Durcinéia Márcia Silva (Secretária), Luiza Lyra (acadêmica do curso de 

Letras). Marlivy Santos (acadêmica do curso de Geografia), Leila Maria Ribeiro Radic (acadêmica do curso de História), Vitor 

Fiúza Rocha (acadêmico do curso de Pedagogia) 

 

INFORMAÇÕES 
Secretaria do Instituto de Ciências Humanas . Prédio 6 
Av. Dom José Gaspar, 500 . Coração Eucarístico . BH . MG 
Contatos: (31) 3319 -4193 . simposioich2018@gmail.com 

 
 

� Oficina: Sistema Braille – Noções Básicas 

o Responsáveis: Stephanie Riane Ramos Duarte, Leonilda M. Silva N. Peixoto, Nathália Espíndola L. 
Murta (Curso Tecnologia em Comunicação Assistiva – Libras e Braille) 

o Ementa:  Leitura e escrita braille: alfabeto, numerais cardinais, vogais acentuadas. Formas de produção 
e disseminação do Sistema  Braille. 

 


