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APOIO: Comissão do Centenário Paulo 
Freire UEMG 

 

CHAMADA PÚBLICA nº 02/2021 
COORDENAÇÃO DE CURSO PEDAGOGIA FaE/CBH/UEMG 

 
CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO EVENTO REFLEXÕES SOBRE O 
SABER DOCENTE 2021/2– “Centenário Paulo Freire: leitura do mundo para além das palavras”. 
 

A Coordenação do Curso de Pedagogia, junto aos Centros de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Comunicação da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais – Campus BH informa 
que, no período de 30/08/21 a 29/09/21, estarão abertas as inscrições para a submissão de propostas e 
participação no evento: “Reflexões sobre o Saber Docente 2021/2- Centenário Paulo Freire: leitura do mundo 
para além das palavras”, que será realizado online, via YouTube, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2021. 

A presente Chamada Pública versa sobre as condições para as inscrições/submissões de propostas, 
atividades de natureza acadêmico-científico-culturais a serem coordenadas por pelo menos 01(um) professor 
da UEMG.  
 
1  Das condições para a inscrição 
1.1 Apresentar, no período estabelecido para a inscrição, uma proposta de trabalho pertinente ao tema do 
evento: “Centenário Paulo Freire: leitura do mundo para além das palavras”. 
 
2  Das modalidades dos trabalhos a serem apresentados 
2.1 Mesa Redonda 
2.2 Palestra 
2.3 Rodas de conversa 
2.4 Outras 
 
3 Da Estrutura da Proposta de Trabalho  
3.1 O Formulário para encaminhamento da proposta de trabalho consta no endereço 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mzWY4lSbwEWbt2kJE7NM-
JHUpA7sdiVEkAibhwofS6tUMkpXWEs1ODNWVFVMRFhWRUtDMlU0QktSRy4u 

 
4 Do encaminhamento das inscrições 
Os interessados em participar como expositores no evento, deverão enviar suas propostas no período de 
30/08/21 a 29/09/21, exclusivamente via formulário disponível em: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mzWY4lSbwEWbt2kJE7NM-
JHUpA7sdiVEkAibhwofS6tUMkpXWEs1ODNWVFVMRFhWRUtDMlU0QktSRy4u 

 
5 Sobre a aceitação e seleção dos projetos de trabalho 
Serão selecionadas, por uma Comissão Examinadora composta por membros da Coordenação de Curso e 
dos Centros, 10 propostas para compor a programação. As propostas recebidas serão avaliadas por uma 
Comissão Examinadora. Na avaliação das mesmas serão consideradas a pertinência e a relevância das 
atividades para as discussões acerca do tema “Centenário Paulo Freire: leitura do mundo para além das 
palavras”, bem como disponibilidade/flexibilidade de dia/horários. 
 
6 Da certificação  
6.1 Todos os certificados serão emitidos pelos Centro de Extensão da FaE/UEMG e geridos pela Coordenação 

de Curso, setor responsável pelo evento. 
6.2 Os certificados de ouvintes somente serão emitidos para aqueles que realizarem o preenchimento da lista 

de presença que será disponibilizada durante a realização de cada uma das atividades. 
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6.3 Os certificados dos proponentes serão emitidos conforme os dados apresentados no formulário de inscrição 
da proposta. 

 
 
7 Da realização 
7.1 As propostas aprovadas serão assim distribuídas: 

DIA HORÁRIO 
19/10/2021 14h00-15h30     

19h00-20h30 

20h30-22h00 

20/10/2021 09h30-11h00     

14h00-15h30  

15h30-17h    

19h00-20h30 

21/10/2021 09h30-11h00     

14h00-15h30     

19h00-20h30 

 
7.2 Os proponentes deverão informar no ato da inscrição, a título de organização, se possuem canal próprio 
para transmissão no YouTube e se possuem condições operacionais para realizar a transmissão.  
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