
 

   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 PROGRAMA DE PÓS –GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

EVENTO:  

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA COMO EXERCÍCIO DA ALTERIDADE  E PRÁTICA 

ANTIRRACISTA (30 horas) 

 

12 de setembro (Terça-feira)   

14- 18h  (4 horas) :  

Profª. Kicki Skoog (Faculdade de Educação de Estocolmo) 

Local: Planetário UFG   

19:30 -21h (1 hora e 30 minutos) :   

Momento Cultural: Juliana Jardel – Coreografa Afrika-Diáspora  

Conferência de abertura prof. Elikia M’Bokolo (EHESS/UNESCO)* 

Local: PUC-GOIÁS (Auditório da Escola de Formação de Professores e Humanidades) 

 

13 de setembro (Quarta-feira)  

                     10h – 12h (4 horas) :  

Diálogos com Elikia M’Bokolo (EHESS/UNESCO) 

Local: Auditório da Biblioteca - UFG / Samambaia 

14h30 – 17h30 (3 horas) : 

II Cartografando resistências/ABPN: saberes e afetos em Goiás. 

Palestra: Sobre produção de conhecimento e resistência social - 

Marta Cezario - Grupo de mulheres Negras Dandara no Cerrado 

Juvan Pereira- Coletivo Ciata- ABPN 

Roseane Ramos – Secretária de Igualdade Racial do Sintego (MNU) 

Elizangela Gomes - Pindoba 

Local: LPEQI - UFG / Samambaia 

  

14 de setembro (Quinta-feira)  

14-18h (4 horas) : 

Profª.  Kicki Skoog (Faculdade de Educação de Estocolmo) 

Local: Planetário UFG 

 



 

 

 

20-22h (2 horas): 

Profª.  Kicki Skog (Faculdade de Educação de Estocolmo) 

Palestra: Gênero e Etnia na formação de professores,  

Local: Auditório do NUPEC- sede da ABPN 

 

15 de setembro (Sexta-feira)  

14-18h (4 horas) : 

        Profª.  Kicki Skoog(Faculdade de Educação de Estocolmo) 

Local: Planetário UFG   

 

18 de setembro (Segunda-feira) 

 14- 18h (4 horas) : 

Profª. Kicki Skoog (Faculdade de Educação de Estocolmo) 

Local: Planetário UFG  

 

19 de setembro (Terça-feira) 

14-18h (4 horas): 

Profª. Kicki Skoog (Faculdade de Educação de Estocolmo) 

Local: Planetário UFG   

 
 
 
Discipline: Socioplitical issues in mathematics and science education – gender, equity, ethnicity and culture” 
Course load: 30 h 
  
The purpose of the seminar is to provide opportunities for collegial discussions about research in different 
sociopolitical issues in mathematics and science education and how this research relates to the everyday life as 
teacher. That is for instance, how these issues (may) affect education in school; teachers’ development of 
teaching; and differencies in how students get access to education. Hence, there is a specific focus on particular 
similarities and differencies between the Swedish and the Brazilian contexts and school politics. 
The participants are expected to read the provided articles in advance in order to share ideas and experiences 
with peer students. The seminars will contain different activities such ass lecturing, group work, panel discussions 
etcetera. The examining task is to problematise a specific topic, to formulate a question to investigate and to 
propose how to study this in the school practice where he/she works. 
 
Disciplina: Aspectos sociopoliticos no ensino de ciências e matemática : genêro, equidade, etnia e cultura. 
Carga Horária: 30 h 
 
A proposta da disciplina  é proporcionar discussões conjuntas sobre pesquisa em diferentes questões 
sociopolíticas no ensino de ciências e matemática e  como esta pesquisas se relacionam com a vida cotidiana 
como professora. Isso é, por exemplo, como essas questões (podem) afetar a educação na escolar; a prática 
docente ; E diferenciam como os alunos obtêm acesso à educação. Como foco especifico vamos abordar as 
semelhanças e diferenças específicas entre os contextos sueco e brasileiro e as políticas escolares. Espera-se 
que os participantes leiam com antecedência os artigos fornecidos, a fim de compartilhar idéias e experiências 
com colegas. A disciplina será composta por  diferentes atividades, tais como palestras, trabalho em grupo, 
discussões sala, etc.. A avaliação será problematizar um tópico específico, formular uma questão para investigar 
e propor como estudar isso na sua prática escolar. 

 


