
Edital para IV Oficina de Contação de Histórias para Alunos e
Alunas de Licenciaturas: 
“Para contar histórias...”

APRESENTAÇÃO

Os projetos de extensão Contos de Mitologia e Literatura Afro-brasileira em
Foco, da Faculdade de Letras da UFMG, têm a honra de declarar  abertas as
inscrições para a IV Oficina de Contação de Histórias para Alunos e Alunas
de Licenciaturas: “Para contar histórias...”, dedicada a estudantes dos cursos
de graduação em licenciaturas da UFMG. Nesta edição, estaremos no formato
online usando a plataforma “Zoom”.

PROPOSTA

A  IV Oficina  de  Contação  de  Histórias  para  Alunos  e  Alunas  de
Licenciaturas: “Para contar histórias...” pretende oferecer ferramentas para o
trabalho  com  a  contação  de  histórias  e  algumas  técnicas  para  criação  de
narrativas por meio da oralidade. Nosso objetivo também é fornecer novas
possibilidades pedagógicas para o enriquecimento de atividades curriculares
em sala de aula a partir  da ludicidade e da imaginação.  Serão trabalhadas,
principalmente, histórias mitológicas da cultura grega e das culturas indígenas,
africanas e afro-brasileira. Propiciando, de maneira interdisciplinar, a reflexão
da importância dessas culturas na formação da sociedade brasileira bem como
despertar  nas  pessoas  o  interesse  pelos  temas  tratados  nas  contações  de
histórias.



INSCRIÇÕES

As  (os)  interessadas  (os)  deverão  acessar  e  preencher  um  formulário  de
inscrição disponível no endereço https://forms.gle/ET1sA2eUFFdzG1GZ7 até
29 de novembro de 2020. 

NÚMERO DE VAGAS E SELEÇÃO

Serão disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas para alunos da licenciatura.
Caso  o  número  de  pessoas  interessadas ultrapasse  o  número  de  vagas
disponíveis,  haverá  uma  seleção  observando  os  critérios  de  previsão  de
formatura e período em curso. O resultado da seleção será comunicado pelo
e-mail fornecido pelas (os) interessadas (os) no formulário de inscrição até
dia 07 de dezembro.

DATA, LOCAL E HORÁRIO DA OFICINA

A  IV Oficina  de  Contação  de  Histórias  para  Alunos  e  Alunas  de
Licenciaturas: “Para contar histórias...”, acontecerá dia 12 de dezembro de
2020 de 09h às 13h, tendo, assim, carga horária total de 4 horas. Realizaremos
a oficina pela plataforma “Zoom”, é necessário apenas instalar o aplicativo no
celular ou computador, o link da reunião será enviado via e-mail.
 

INFORMAÇÕES GERAIS

- É indicado que as (os) estudantes selecionadas (os) estejam com roupas
confortáveis  para  melhor  realização  das  atividades que  ocorrerão  no
formato online;

- Receberá certificado os (as)  estudantes que presenciarem no mínimo
75% da carga horária total da oficina. 

CONTATO

Quaisquer  outras  informações  poderão  ser  obtidas  por  meio  do  e-mail
contosdemitologialetras@gmail.com. 



Belo Horizonte, 01 de novembro de 2020.

Programa Letras e Textos em Ação
Projeto Contos de Mitologia

Projeto Literatura Afro-brasileira em Foco

Apoio: 

           


