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TERCEIRA CIRCULAR 
 
 

Queridas pessoas 

 

Estamos nos aproximando da data de início do VII Seminário Interfaces 

Pedagógicas: Licenciaturas em Diálogo – Cidade Plural: escolas, convivências e resistências 

e estamos ansiosas por encontrá-las. Para tal nos organizamos para recebê-las e acolhê-las 

bem, sempre em busca de reconhecer singularidades. 

Todas sabemos que este é um ano atípico (por assim dizer), em que a ciência como 

um todo e a educação em especial recebem rechaços da parte de quem mais deveria 

defendê-las do ponto de vista institucional: governantes do país eleitos pelo voto popular. 

Então, ratificarmos nossa profissão, a escola e a universidade públicas é condição de 

preservarmos a própria democracia. Este é o exercício que nos dispomos a reforçar no 

Interfaces Pedagógicas. 

Tivemos um grande número de inscrições de trabalhos, muitas Mostras, Oficinas e 

Salas temáticas; interpretamo-nas como um desejo de estar junto de outros pares, 

potencializar forças, sonhos, alimentar e demarcar territorialidades formativas que ocorrem 

no encontro, no olho no olho ao mobilizarmos a solidariedade e a cooperação. 

O Interfaces, ratificamos, é um evento artesanal, feito por um pequeno coletivo 

apaixonado pela licenciatura e por parcerias que operam em rede. Nada seria possível sem 

essas parcerias e queremos aqui destacá-las e agradecer publicamente: 

Alexsander Mattos, membro do RECIDADE, artista riograndino e criador da linda 

arte desta edição, pela beleza e delicadeza da obra que - tão bem - representa as 

intencionalidades do evento. 

PIBID Geografia, Observatório dos Conflitos Urbanos e Sócio Ambientais do Extremo 

Sul do Brasil; Laboratório Independente de Pesquisa em Ensino de Ciências Humanas – 

LABEC; Centro de Memória da Educação – CEMEDU; Grupo de Pesquisa Arte, Ecologia e 



Saúde - GPAES; Programa de Pós Graduação em Artes Visuais, da UFPel; Centro de Eventos – 

CIDEC Sul, da FURG; gráfica da FURG; hotel de trânsito da FURG; Instituto de Educação; 

professores e professoras da comissão científica de escolas e universidades representantes 

de todas as regiões brasileiras e Núcleo de Pesquisa e Extensão Educação e Memória – 

EDUCAMEMÓRIA, em especial coletivo de estudantes e professores/as da Redes de estética, 

cultura e formação na/da cidade – RECIDADE. 

Por fim alguns lembretes às pessoas que vem de fora: as atividades iniciam às 

13h30min, mas o credenciamento já ocorrerá pela manhã; organização e apoio estarão 

devidamente identificados com crachás. Quaisquer dúvidas façam contato. 

E, olha só, como estamos em final de inverno e com tempo muito instável, tragam 

um agasalho, protejam-se do frio e da chuva caso ocorram. 

Até segunda! 

Comissão Organizadora 


