
 
 

 

Prezados estudantes do Promestre, Turma 2022,  
Em nome do colegiado do Promestre, sejam muito, muitíssimos, bem vindas, bem vindos!! É 
com muito prazer que iniciamos mais uma caminhada com novas e novos estudantes. 
Acreditem, é uma caminhada longa, intensa, com sofrimento e prazer!! 

A novidade é que, depois de dois longos anos no modo remoto, estamos dando os primeiros 
passos para a retomada das aulas presenciais. Não retornaremos 100% no modo presencial, 
principalmente, devido a obras no prédio da FaE. Uma ala nova no prédio da FaE será 
inaugurada, provavelmente, entre as terceira e quarta semanas do mês de abril e só dessa forma 
(com o prédio pronto) é que teremos espaço físico para abrigar todas as aulas das disciplinas 
ofertadas pela FAE, de forma presencial.  

Para quem não conhece, a FaE oferta três cursos de graduação – Pedagogia, Licenciatura para 
trabalhadores do Campo, Formação Intercultural de Educadores Indígenas –, dois programas de 
Pós Graduação (PROMESTRE e PPGE), além das disciplinas teóricas e práticas para os 18 cursos 
de Licenciatura da UFMG. Portanto, muitas pessoas transitam pela FaE e, nesse início, será 
importante tomarmos todo o cuidado e darmos um passo de cada vez.    

Se as condições sanitárias permanecerem favoráveis, iniciaremos as aulas a partir do dia 
30/03/2022, num formato que podemos chamar de híbrido. 

Na atividade da tarde do primeiro dia de aula do PROMESTRE para os ingressantes de 2022, 
dia 30/03, teremos de forma REMOTA: 

 Às 14h00: o Seminário Geral do Promestre – um evento mensal, que une TODOS os 
estudantes de TODAS as linhas de pesquisa do Promestre em momento coletivo único. 
Para os ingressantes, o acesso será pelo Youtube em https://youtu.be/Ixf3Q01VXuc. 

 Às 16h00: o Seminário da sua Linha de Pesquisa – atividade com os docentes e 
estudantes da Linha de pesquisa em que se ingressou. Cada Linha tem seus 
professores responsáveis pela disciplina e serão eles que farão o contato inicial com 
vocês via MOODLE (ou outro meio), informando-lhes a plataforma que será utilizada 
para o Seminário de Linha e os detalhes do encontro. 

Neste dia, nos apresentaremos, apresentaremos o programa e esclareceremos algumas 
dúvidas.  

No que diz respeito às outras disciplinas, elas serão PRESENCIAIS, com exceção da disciplina 
Escrita Científica. Contudo, poderá haver alguns combinados no início do mês de abril feito 
pelos professores das disciplinas. Se for este o caso, os professores lhes informarão pelo 
Moodle e, em alguns casos, por um meio de comunicação de escolha do professor.  

Adiantando algumas informações: 

A. Sobre as questões Sanitárias 
 Atividades remotas poderão ser retomadas dependendo das condições sanitárias. Tal 

decisão deverá ser feita pelos órgãos administrativos da UFMG e/ou FaE. 



 
 Atentem-se para os protocolos sanitários ainda em vigor. Enviamos, em anexo, 

material de divulgação sobre os protocolos a serem seguidos.  
 Em caso de suspeita de Covid ou sintomas de gripe, entre em contato com o Monitora 

Covid em https://monitoracovid.ufmg.br/#/ e contate o seu orientador.  
B. Sobre matrícula 

 Vocês foram matriculados de acordo com a proposta de matrícula feita pelos 
professores da Linha de Pesquisa em que ingressou. 

 Caso haja incompatibilidades, há a possibilidade de realizar o acerto de matrículas que 
será feito pela secretaria do programa, mediante solicitação enviada por email para 
secpromestre@gmail.com sob o título “Acerto de matrícula – Primeiro semestre de 
2022”, contendo as seguintes informações: nome completo, número de matrícula (ou 
registro) e a proposta com as alterações a serem analisadas (no caso de inclusão de 
disciplinas, as mudanças serão feitas mediante a existência de vagas nas turmas 
desejadas). O prazo final é 30 de março de 2022.  

 Período de trancamento parcial: há a possibilidade de realizar o trancamento parcial 
de matrícula e a data-limite, neste semestre, é 27 de maio de 2022. Confiram essas 
datas sempre no calendário acadêmico oficial da UFMG que pode ser acessado via 
Minha UFGM ou em https://ufmg.br/a-universidade/calendario-academico. 

 Atentem para o fato de que vocês foram matriculados basicamente em disciplinas 
obrigatórias e que são ofertadas uma vez por ano, no primeiro semestre do ano. 
Excepcionalmente, por conta da pandemia, houve oferta de uma dessas disciplinas no 
segundo semestre, mas foi exceção. As disciplinas obrigatórias aqui referidas são: 

o DIP FAE939 - Metodologia de Pesquisa 
o DIP FAE 937 – Sujeitos da Educação: escola e identidade social 
o DIP FAE938- Conhecimento, Linguagem e Interação em Sala de aula  
o DIP FAE940- Seminário de Pesquisa I 

 
C. Sobre MINHA UFMG  

Enquanto as aulas não se iniciam, será importante fazer o primeiro acesso ao MinhaUFMG, um 
ambiente que proporciona uma maior integração de toda a comunidade universitária em um 
único espaço virtual: (i) dá acesso ao ambiente de aprendizagem Moodle e (ii) a várias 
aplicações e sistemas que lhe permitirão realizar transações administrativas como estudante 
(matrícula, cadastro a programas de bolsas, entre outros), dará acesso ao sistema que lhe 
informa sobre a sua situação estudantil (histórico, grau de integralização).  

O acesso se dá por https://sistemas.ufmg.br/idp/login.jsp. Há algumas dificuldades inerentes 
ao sistema no primeiro ingresso ao Minha UFMG, portanto, recomendamos que tentem o mais 
cedo possível e, no acesso à página, encontrará informações em vermelho para aqueles que 
ingressam pela primeira vez nessa plataforma. Mais Informações sobre o Minha UFMG em  

https://www.ufmg.br/dti/pagina-inicial/servicos/minhaufmg-novo-usuario-2/    

 Encontramo-nos na quarta-feira, dia 30, virtualmente, a partir das 14 horas.  

Teresinha Fumi Kawasaki 
Atual coordenadora do Promestre 

Maria Amália de Almeida Cunha 
Atual vice coordenadora do Promestre

 


