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Universidade Federal de Alfenas
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OFÍCIO Nº 81/2021/DCH/ICHL/Reitoria/UNIFAL-MG

Alfenas, 15 de julho de 2021.

À Senhora

Eliane Garcia Rezende

Pró-reitora de Extensão da Universidade Federal de Alfenas

 

 

Assunto: Termo de Apoio e Parceria com a Universidade Emancipa.

 

Senhora pró-reitora,

 

Por meio do presente processo, solicito apreciação e encaminhamento de
estabelecimento de apoio e parceria da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) com
o movimento social de educação popular, Rede Emancipa, em sua frente de atuação
Universidade Emancipa, na realização do curso online "100 anos de Paulo Freire: esperançar
contra a barbárie", registrado como projeto de extensão da Universidade Federal do ABC. A
iniciativa já conta com o apoio e parceria de outras instituições brasileiras, como a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Federal do Pará (UFPA),
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), o Instituto Federal do Sul de Minas
Gerais, do Instituto Paulo Freire  etc; e de instituições internacionais como a Universidad
Iberomexiaca e a Cambridge University Brazilian Society, entre outras.

Conforme explicitado nos documentos em anexo a este processo, nessa
parceria e apoio, a atribuição da UNIFAL-MG será basicamente a de colaborar com a
divulgação do evento entre sua comunidade educativa, por meio de suas redes de
comunicação oficiais e institucionais.

Informações atualizadas sobre o curso podem ser obtidas também pelo
site: https://emancipapaulofreire.wordpress.com/

Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimento que se façam
necessários.

  

Respeitosamente,

MARCELA DE ANDRADE RUFATO

Docente
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Documento assinado eletronicamente por Marcela de Andrade Rufato, Professor do
Magistério Superior, em 15/07/2021, às 23:25, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0558238 e o código CRC 144E29FE.

  
 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - Telefone: (35)3701-9645
CEP 37130-001 - http://www.unifal-mg.edu.br

Referência: Processo nº 23087.011531/2021-53 SEI nº 0558238
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Termo de Apoio e Parceria 
 
 
 

TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO, COPARTICIPAÇÃO E APOIO A 
PROJETO DE EXTENSÃO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS, 
POR INTERMÉDIO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, E A REDE 
EMANCIPA, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE EMANCIPA. 

 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG), por intermédio da servidora 
MARCELA DE ANDRADE RUFATO, inscrita no CPF sob o nº 327.202.938-90, SIAPE nº 2060529, 
e o movimento social de educação popular, REDE EMANCIPA, doravante denominado PARCEIRO, 
CNPJ n° 10.781.229/0001-64, sediado na Rua Conselheiro Ramalho, 945 – São Paulo/SP, CEP 
01325-001, neste ato representado por MARCELO CORTEZ VISOTTO, coordenador do núcleo de 
Pouso Alegre/MG, inscrito no CPF sob o nº 047.414.336-84, resolvem firmar o presente TERMO DE 
PARCERIA, COOPERAÇÃO, COPARTICIPAÇÃO E APOIO, que tem como objetivo apoiar e 
divulgar o curso online “100 anos de Paulo Freire: esperançar em tempos de barbárie”, desenvolvido 
pela UNIVERSIDADE EMANCIPA. O curso está registrado como projeto de extensão na 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. Como instituição parceira, a UNIFAL-MG se compromete 
em colaborar com a divulgação do curso em suas páginas institucionais e redes sociais, visando o 
alcance de potenciais cursistas em seus respectivos territórios e comunidades educativas. O 
PARCEIRO se compromete a executar o Plano de Trabalho e o Cronograma conforme o projeto 
anexado a este TERMO, zelando pela qualidade das ações, buscando o aprimoramento constante da 
eficiência, eficácia, efetividade, responsabilidade ética e economicidade na execução das atividades. 
As partes estão cientes das corresponsabilidades como instituição parceira no desenvolvimento das 
atividades e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar de todas as pessoas 
envolvidas na sua realização. As partes estão cientes que o presente termo não enseja nenhum vínculo 
de ordem trabalhista em relação às pessoas envolvidas, nem qualquer encargo financeiro à UNIFAL-
MG. O presente TERMO vigorará pelo período de 15/07/2021 a 23/09/2021. Este TERMO DE 
PARCERIA, COOPERAÇÃO, COPARTICIPAÇÃO E APOIO poderá vir a ser rescindido por uma 
das partes, se assim entender que houver descumprimento, ainda que parcial, das condições ora 
pactuadas. 
 

Alfenas, 15 de julho de 2021. 
 
 
 

________________________________________________ 
Marcela de Andrade Rufato - UNIFAL-MG 

 
 
 

_________________________________________________ 
Marcelo Cortez Visotto – REDE EMANCIPA 
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UNIVERSIDADE EMANCIPA

PROJETO PARA APOIO E PARCERIA COM UNIVERSIDADES

 

 

 

 

 

CURSO

100 anos de Paulo Freire: esperançar 
em tempos de barbárie

 

Curso de Extensão da UFABC com a Universidade Emancipa.

Apoio: Instituto Paulo Freire, Ação Educativa, FE-USP, PPGHS-UERJ, UFRJ, 
UNIFESP, FE-UNICAMP, FLACSO Brasil, UNIMONTES, UFPA, UEPA, UNEB, UFSB, 
Informa-SUS UFSCAR, IF Sul de Minas, IF Norte de Minas, Mapa Colaborativo 
UFABC, Conselho Federal de Psicologia, Universidad Iberomexicana, UNAM-

Pedagogía, entre outros.

 

 

 

 

 

 

 2021
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INTRODUÇÃO
          Para marcar o centenário de Paulo Freire, que completaria 100 anos no dia 19 de 
setembro de 2021, a Universidade Emancipa, a Universidade Federal do ABC e 
universidades parceiras oferecem o curso online “100 anos de Paulo: esperançar em 
tempos de barbárie”, em oito encontros de 03 de agosto a 21 de setembro de 2021. O 
curso pretende debater a trajetória do educador brasileiro mais traduzido do mundo e 
amplificar o conhecimento público a seu respeito, por meio de uma parceria institucional 
entre universidades e a Rede Emancipa de Educação Popular.

Embora Freire seja uma celebridade no Brasil, identificamos que sua história de vida 
é pouco conhecida pelo público. Por isso, o curso abordará a trajetória de vida de Freire, a 
relação entre os percursos vividos e sua obra, bem como o legado freiriano para a educação 
brasileira na atualidade. Coerentes com o legado freiriano, o curso tem como objetivo 
articular diferentes saberes: o conhecimento acadêmico de pesquisadores universitários, o 
conhecimento político-pedagógico de educadores e o conhecimento prático de movimentos 
sociais. 

O QUE É A UNIVERSIDADE EMANCIPA?
          A Universidade Emancipa (UE) nasceu em 2017, como parte integrante da Rede 
Emancipa de Educação Popular em seu décimo aniversário. A Rede Emancipa atua na 
criação de cursinhos pré-universitários populares desde 2007 em São Paulo, expandindo-se 
para mais de 70 cursinhos em todos os estados do Brasil atualmente[1]. A Rede tem como 
objetivo fomentar a democratização da universidade pública e ampliar o acesso de jovens 
das periferias aos seus cursos, expandindo as oportunidades educacionais e profissionais 
desses jovens e os engajando como sujeitos ativos na popularização do conhecimento 
acadêmico. Para isso, a Rede desenvolve uma política-pedagógica emancipadora, respeitosa 
com as diferentes realidades e territórios, praticando os valores da solidariedade, da 
horizontalidade e do protagonismo popular. 

A Universidade Emancipa é um setor da Rede Emancipa, que nasceu com objetivo de 
desenvolver pontes e parcerias entre as universidades brasileiras, seus pesquisadores e a 
juventude das periferias que almeja uma vaga na universidade. Nesse sentido nos 
apropriamos da elaboração crítica de Paulo Freire sobre o conceito de “extensão”[2] e sua 
experiência como chefe do Departamento de Cultura e Extensão da Universidade de Recife 
nos anos 1960.

A UE propõe parcerias recíprocas entre o movimento social de educação popular e 
universidades brasileiras, com objetivo de ampliar o diálogo entre universidade e sociedade. 
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No atual contexto histórico do Brasil, tornou-se mais necessário que nunca a criação de 
inovações no conceito de extensão e nas formas de construir o diálogo entre saberes 
acadêmico e saberes populares. Tal inovação é estratégica no fortalecimento da 
universidade pública e dos seus vínculos com a parcela organizada da sociedade que a 
defende do lado de fora de seus muros, como instituição pública, integralmente gratuita, 
popular e de qualidade.

Nesse sentido, a UE construiu diversos cursos e eventos educacionais entre 2017 e 
2021, em parcerias com a USP, a UERJ, a UFMG, a FESPSP, a UFSCAR, a UFABC, entre outras.  
Se destacou o curso “Entender o Mundo Hoje: Pandemia e Periferias”, criado durante a 
pandemia do coronavírus em 2020 em parceria com a UERJ, que contou com mais de 18 mil 
alunos inscritos e possui mais de 150 mil visualizações na plataforma Youtube[3]. 
Igualmente relevante foi o curso “Democracia É”, em parceria com a UFMG, também em 
2020[4].

Aproveitando os aprendizados organizativos e pedagógicos destes cursos, em 2021 a 
UE criou um Grupo de Trabalho da Rede Emancipa para desenvolver cursos de educação 
popular em parcerias com universidades e criar espaços de encontro de diferentes saberes, 
ainda em modo remoto em razão da pandemia. Para 2021, a UE estabeleceu uma parceria 
com a UFSCAR e outras dez universidades de apoio na construção do curso “Saúde e 
periferias” no 1º semestre de 2021; e desenvolve o curso “100 anos de Paulo Freire” em 
parceria com a UFABC como projeto prioritário para o 2º semestre de 2021.

O APOIO INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES 
AO CURSO “100 ANOS DE PAULO FREIRE”
 

          O curso “100 anos de Paulo Freire” possui parceria de extensão com a UFABC, mas a 
UE pretende expandir seus apoios com objetivo de ampliar a divulgação de maneira 
extensiva a todo território nacional. O Instituto Paulo Freire, de São Paulo, foi a primeira 
organização que manifestou vontade de apoiar o curso, o que fará divulgando as inscrições 
e a programação em suas páginas das redes sociais e fomentando seu fortalecimento e 
permitindo a explicitação institucional desse apoio. A Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes/MG) também já 
aprovaram apoio ao curso.

          A UE está em contato com outras universidades para ampliar ao máximo a aliança 
entre as instituições de diferentes partes do Brasil e o curso. Assim, a celebração do 
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centenário de Freire se realizaria através de uma proposta pedagógica freiriana, tecendo 
novos diálogos entre as universidades e os movimentos sociais de educação popular.

Em que consistiria esse apoio e qual seria o papel de cada organização na construção do 
curso?

·       A UFABC fica responsável por organizar o site das inscrições, emitir Certificados de 
Extensão para os cursistas e engajar sua comunidade de alunos, funcionários e professores 
no evento.

·       A Universidade Emancipa é responsável pela produção e realização do curso, convite aos 
palestrantes, diálogo pedagógico com os alunos e transmissão no Youtube.

·       As instituições parceiras, tal como o Instituto Paulo Freire, ficam responsáveis por 
colaborar com a divulgação do curso em suas páginas institucionais e redes sociais, visando 
o alcance de potenciais cursistas em seus respectivos territórios e comunidades educativas. 
As instituições parceiras também estão convidadas a produzir conteúdos sobre e para o 
curso, oferecer materiais e organizar  atividades complementares aos 8 encontros do 
programa. Tais atividades complementares podem ser propostas no decorrer do próprio 
curso, de acordo com a demanda de cursistas e a vontade dos pesquisadores parceiros. As 
instituições parceiras autorizam a divulgação do apoio oficial ao curso pela UE e estarão 
oficialmente registradas como apoiadoras no verso  do Certificado de Extensão da UFABC.

Com isso, o curso se fortalece institucionalmente, amplia sua rede de conexões 
pedagógicas, permite que se alcance cursistas em diferentes estados do Brasil, viabilizando 
uma experiência educacional mais ampla e diversa, representada por diferentes territórios e 
realidades. Acreditamos que essa seria uma contribuição valorosa ao centenário de Paulo 
Freire.

O CURSO

Ementa
Para marcar o centenário de Paulo Freire, que completaria 100 anos no dia 19 de setembro de 2021, 
a Universidade Emancipa e universidades parceiras oferecem um curso online sobre a trajetória de 
vida de Freire, a relação entre suas experiências pedagógicas em diferentes territórios e seu legado 
para a educação brasileira hoje. Embora Freire seja uma celebridade no Brasil, identificamos que sua 
história de vida é pouco conhecida pelo público. Historicizar a elaboração político-pedagógica de 
Freire é, portanto, uma necessidade de nosso tempo. Ao retomarmos seu método, sua perseguição 
sofrida na ditadura, seus exílios em três continentes diferentes e suas práticas políticas ao longo da 
vida, conseguimos reavivar as potencialidades de sua filosofia e militância para construir um mundo 
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novo nos dias de hoje. Nossa pergunta decisiva atualmente é: Seria possível, afinal, esperançar em 
tempos de barbárie?
 

 Objetivos

a) Narrar e historicizar Paulo Freire no ano do seu centenário com intuito de relacionar sua 
experiência de vida com seu pensamento pedagógico;

b) Comunicar a importância mundial de Freire na pedagogia popular e na política das lutas 
sociais;

c)  Mapear diálogos freirianos com pensadores contemporâneos;
d) Esperançar como prática da educação popular;
e)  Reconhecer o legado freiriano para educação brasileira e seu papel na luta contra o 

autoritarismo.

Modalidade
 Remota (com transmissão sincrônica pelos canais da Rede Emancipa do Youtube)

Calendário
De 05/08/2021 e 23/09/2021, quintas-feiras das 19h às 20h40 (hora de Brasília).

 Outras informações 

Horas/aula total: 20h (oito encontros de 2 horas/aula e 4h de atividades complementares)
No. de vagas: ilimitadas.
Metodologia: Aulas expositivas e dialógicas; coordenação de turmas de whatsapp moderados por 
membros da equipe realizadora; debates com os expositores, Conversas Abertas como atividades 
complementares.
Público: curso aberto ao público em geral, todos os interessados em Paulo Freire.

 PROGRAMA 

05/08/2021 - ENCONTRO 1 (abertura) - 100 ANOS DE PAULO FREIRE: ESPERANÇAR EM TEMPOS DE 
BARBÁRIE - Fátima Freire (educadora e filha de Paulo Freire), Moacir Gadotti (Instituto Paulo Freire), 
Maurício Costa (Rede Emancipa)

12/08/2021 - ENCONTRO 2 - EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE: DE ANGICOS AO GOLPE 
DE 1964 - Dimas Brasileiro Veras (IFPE), Sérgio Haddad (Ação Educativa), Nima Spigolon (UNICAMP)

19/08/2021 - ENCONTRO 3 - PEDAGOGIA DO OPRIMIDO: EXÍLIO NO CHILE E INFLUÊNCIA NA 
AMÉRICA LATINA - Jacques Chonchol (ex Ministro da Agricultura do Chile, que acolheu Paulo Freire 
exilado), Andrés Donoso Romo (Universidad de Chile), Joana Salém (Doutora História-USP/ U. 
Emancipa), João Collares (UEPA)
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26/08/2021 - ENCONTRO 4 - FREIRE NA ÁFRICA, LUTA ANTICOLONIAL E ANTIRRACISMO - Andreia 
Mosso (Emancipa Cabo Verde), Edneia Gonçalves (Ação Educativa), Maurilane Bicas (USP), Douglas 
Gonçalves (Emancipa/SP)

02/09/2021 - ENCONTRO 5 –  FREIRE SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO - 
Lisete Arelaro (USP), Iracema Nascimento (USP), Eduardo Januário (USP)

09/09/2021 - ENCONTRO 6 – FREIRE, MARXISMOS E FEMINISMOS - Mariléa de Almeida (Doutora 
História-UNICAMP), Roberto Leher (UFRJ), Giovanna Marcelino (Doutoranda Sociologia-USP)

16/09/2021 - ENCONTRO 7 – TERRITÓRIOS FREIRIANOS E LUTAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEAS - 
Alessandro Mariano (Coletivo de Educação do MST), Daniela Mussi (U. Emancipa/UFRJ), Socorro 
Silva (UFPI), Rosane de Sá Amado (USP)

23/09/2021 - ENCONTRO 8 (encerramento) - PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA HOJE - 
Sônia Couto (Instituto Paulo Freire), Salete Valesan Camba (FLACSO Brasil), Marcelo Cortez 
(Emancipa MG)

TOTAL: 16 horas-aula + 4h complementares

Cronograma de trabalho
Jan-Fev: Concepção do curso e construção do programa
Mar-Maio: consolidação de apoios e parcerias, concluir programa e realizar convites.
Jun: abertura das inscrições.
Jun-Jul: divulgação das inscrições nas redes sociais.
Ago-Set: realização do curso.

 CONCLUSÃO
           Esperamos que a relação da Universidade Emancipa com a Universidade Parceira se inicie no 
curso “100 anos de Paulo Freire”, mas não se encerre nessa experiência. Acreditamos que a Rede 
Emancipa de Educação Popular pode ser um sujeito colaborador relevante para as atividades de 
extensão das universidades, desenvolvendo arranjos inovadores de parcerias pedagógicas entre 
universidade e sociedade. O campo da extensão tem enorme potencial de crescimento nas IES 
brasileiras e os movimentos educacionais externos às universidades podem ser aliado importantes 
para criação de novos diálogos entre saberes acadêmicos e saberes populares.

[1] Ver http://redeemancipa.org.br/
[2] Ver Paulo Freire, Extensão ou comunicação? 8ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1985.
[3] Ver https://www.youtube.com/user/RedeEmancipa
[4] Ver https://www.youtube.com/watch?v=RhdJYvPtMSg&
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REALIZAÇÃO:

APOIO: 
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Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas

PROEX/Reitoria

 

OFÍCIO Nº 96/2021/PROEX/Reitoria/UNIFAL-MG

Alfenas, 16 de julho de 2021.

Ao Senhor

Cláudio Umpierre Carlan

Diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700, Centro

CEP 37.130-001 - Alfenas/MG

Assunto: Encaminha manifestação e pede providências.

 

Senhor Diretor,

  

1. Em resposta a solicitação de estabelecimento de apoio e parceria da UNIFAL-
MG para a realização do curso online "100 anos de Paulo Freire: esperançar contra a
barbárie", encaminhado no ofício 81 (SEI n° 0558238) pela prof.ª Marcela Andrade Rufato,
informamos que a Pró-Reitoria de Extensão da UNIFAL-MG se manifesta favorável à
parceria por se tratar de uma atividade de relevância para a Instituição, pois dialoga com
muitas ações de extensão desenvolvidas e a rede Emancipa já faz parte dos movimentos na
nossa nossa UNIFAL-MG,

2. Assim, encaminhamos o presente processo e caso seja necessários outros
termos para a parceria, que sejamos orientados.

  

Atenciosamente,

 

Assinado eletronicamente
Prof.ª Dr.ª Eliane Garcia Rezende

Pró-Reitora de Extensão

Documento assinado eletronicamente por Eliane Garcia Rezende, Pró-Reitora de
Extensão, em 16/07/2021, às 21:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0558682 e o código CRC 75E8C49F.

  
 

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - Telefone: (35)3701-9300
CEP 37130-001 - http://www.unifal-mg.edu.br

Referência: Processo nº 23087.011531/2021-53 SEI nº 0558682
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Ministério da Educação
Universidade Federal de Alfenas

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Bairro centro, Alfenas/MG - CEP 37130-001
Telefone: (35)3701-9013 - http://www.unifal-mg.edu.br

  

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 71/2021/DRI/REITORIA

Em 19 de julho de 2021

 

Ao(À) PROEXT

Interessado(a): Marcela de Andrade Rufato

  

Assunto: Encaminha manifestação.

  

1. Em resposta ao ofício 96 0558682, esta Diretoria, por meio de seu Diretor,
manifesta favorável  à solicitação de estabelecimento de apoio e parceria da UNIFAL-
MG para a realização do curso online "100 anos de Paulo Freire: esperançar contra a
barbárie", encaminhado no ofício 81 (SEI n° 0558238) pela prof.ª Marcela Andrade Rufato.

 

Atenciosamente,

 

Assinado eletronicamente
Prof.ª Dr.ª Claudio Umpierre Carlan

Diretor

                         

                          Atenciosamente,

  

Documento assinado eletronicamente por Cláudio Umpierre Carlan, Diretor de
Relações Internacionais e Interinstitucionais, em 19/07/2021, às 19:13, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0559474 e o código CRC 59F09D42.

Referência: Processo nº 23087.011531/2021-53 SEI nº 0559474
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