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SEGUNDA CIRCULAR 
 

Prezado/a colega e estudante 
 

Expressamos nosso agradecimento à expressiva acolhida ao Seminário e as suas 
proposições e endossamos, mais uma vez, que ele só existe porque há muitas pessoas, 
de muitos lugares que apostam no trabalho formativo do evento. Já avaliamos e temos 
refletido que se trata de um movimento; não apenas um evento pontual, fixado no 
calendário de cronos, pois há uma retroalimentação - entre pessoas, desejos, ações - 
que o torna viável como acontecimento, seja sob a forma de encontros, trocas, 
reflexões, resistências... 

Nesta edição ele é mais construção coletiva do que nunca, posto que a maior 
parte de suas atividades esteja baseada em proposições de participantes: 
licenciandos/as, pós-graduandos/as, professores/as da universidade e da escola, 
artistas, ativistas, militantes, de todas as idades! Acreditamos que isso o faça 
democrático e representativo, sobretudo em um momento em que a participação e a 
potencialização de ações é mais necessária do que nunca. Este ano conjugamos o verbo 
resistir e a coesão Universidade-Escola Pública é fundamental, bem como demais 
iniciativas nascidas de resistências na cidade e no campo. 

Cada um/a é parte e todo desse acontecimento formativo e nos sentimos com 
mais compromisso ainda em recebê-lo/a da melhor forma possível em nossa 
Universidade. Adotamos a ética/estética como unidade indissociável e reafirmamos 
Paulo Freire (1997, p. 50)1 para quem “há uma pedagogicidade indiscutível na 
materialidade do espaço”. Receber bem é querer bem! 

O VII Seminário Interfaces não tem qualquer tipo de financiamento e é o valor 
das inscrições que vai custeá-lo na sua integralidade. Contamos com esse recurso e 
garantimos a isenção a todos/as os/as estudantes participantes do Programa de 
Assistência Estudantil da FURG, bem como a metade do valor a discentes cotistas. 
Mantivemos o mesmo valor da inscrição do ano passado (R$ 25,00), pois sabemos que 
a grana anda curta e desejamos muita a sua presença! 

Nesse sentido informamos que agora temos nossa conta aberta para depósitos 
ou transferências. Banco do Brasil – Agência 00841; Conta Corrente: 67907-0 

Contamos com seu apoio! 

Muito obrigada!! 

Rio Grande, 23 de julho de 2019. 

Comissão Organizadora 
 

1 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 5. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 1997. 


