
CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO 

 

          NÚCLEO DE ESTUDOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

R. Vinte, nº 1600 
 

Algumas considerações sobre a vivencia.
 
 

1- Todos devem estar na porta do tempo às 8 horas de domingo. às 8:05 iniciaremos a vivência  

e solicitamos que os participantes não

2 A vivência terá como palco, um espaço sagrado. Portanto, contamos com a compreensão de 

todos e todas. Os homens deverão usar calças compridas e camisetas, de preferência de cores 

claras. As mulheres deverão usar vestidos mais compridos ou saias mais compridas. De 

preferência, de cores claras. As mulheres (somente elas) podem usar torsos.

3- Para a vivência, todos os participantes serão convidados a mergulhar nos

civilizatórios da cultura religiosa afro

produzido exclusivamente para esse fim. Trata

e-mail para todos os participantes. A obra deverá ser impressa ou pode ser ainda adquirida na 

forma de livro impresso pelo site Clube de Autores ( 

obra seja adquirida nesse site, é importante lembrar que ela demora 7 dia

Ituiutaba. Precisa ser solicitada com antecedência.

4- É expressamente proibido fumar no espaço sagrado. 

5 Gentileza trazerem canetas, bloco de notas,

6- Uma única pessoa ficará responsável pela cobertura fotográfica das atividades, pois nem tudo 

pode ser fotografado no espaço sagrado. Contamos com a colaboração de todos e

7- Os participantes receberão materiais didáticos de apoio. A casa preparará
 
 
 
 
 
 

 
ATT,  

Coordenação Geral.  

CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO 

PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

ESTÁGIO DE VIVÊNCIA 

NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS PONTAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – CAMPUS PONTAL

R. Vinte, nº 1600 - Tupã, Ituiutaba - MG, 38304-402 

Algumas considerações sobre a vivencia. 

Todos devem estar na porta do tempo às 8 horas de domingo. às 8:05 iniciaremos a vivência  

e solicitamos que os participantes não atrasem. 

2 A vivência terá como palco, um espaço sagrado. Portanto, contamos com a compreensão de 

s deverão usar calças compridas e camisetas, de preferência de cores 

claras. As mulheres deverão usar vestidos mais compridos ou saias mais compridas. De 

preferência, de cores claras. As mulheres (somente elas) podem usar torsos. 

participantes serão convidados a mergulhar nos valores

civilizatórios da cultura religiosa afro-brasileira. Pra isso, utilizaremos um material de apoio 

produzido exclusivamente para esse fim. Trata-se do livro "África Mítica", que será enviado por 

l para todos os participantes. A obra deverá ser impressa ou pode ser ainda adquirida na 

forma de livro impresso pelo site Clube de Autores ( https://clubedeautores.com.br/

obra seja adquirida nesse site, é importante lembrar que ela demora 7 dias úteis para chegar em 

Ituiutaba. Precisa ser solicitada com antecedência. 

É expressamente proibido fumar no espaço sagrado. 

5 Gentileza trazerem canetas, bloco de notas, etc. 

Uma única pessoa ficará responsável pela cobertura fotográfica das atividades, pois nem tudo 

pode ser fotografado no espaço sagrado. Contamos com a colaboração de todos e

Os participantes receberão materiais didáticos de apoio. A casa preparará tudo

 

 

 

 

 

 

Ituiutaba, 20 de junho de 2019.

CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO 

  
PONTAL 

Todos devem estar na porta do tempo às 8 horas de domingo. às 8:05 iniciaremos a vivência  

2 A vivência terá como palco, um espaço sagrado. Portanto, contamos com a compreensão de 

s deverão usar calças compridas e camisetas, de preferência de cores 

claras. As mulheres deverão usar vestidos mais compridos ou saias mais compridas. De 

valores 

brasileira. Pra isso, utilizaremos um material de apoio 

se do livro "África Mítica", que será enviado por 

l para todos os participantes. A obra deverá ser impressa ou pode ser ainda adquirida na 

https://clubedeautores.com.br/ ). Caso a 

s úteis para chegar em 

Uma única pessoa ficará responsável pela cobertura fotográfica das atividades, pois nem tudo 

pode ser fotografado no espaço sagrado. Contamos com a colaboração de todos e todas. 

tudo. 

Ituiutaba, 20 de junho de 2019. 


