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RESUMO

O Projeto: Curso de Extensão Prática e Aplicabilidade da Lei 10.639/2003: introdução aos estudos sobre História da África, afrobrasilidades e relações etnicorraciais faz parte do

NUPEX/UEMG/Carangola e está vinculado ao Núcleo de Estudos Africanos e Afrobrasileiros NEAB/UEMG/Carangola em parceria com a Superintendência de Ensino Regional de

Carangola – SRE, e tem como objetivo formar professores e futuros professores capazes de refletir sobre suas práticas pedagógicas no que se refere aos temas que envolvem os

conflitos etnicorraciais em sala de aula, permitindo, a estes, ações antirracistas e antidiscriminatórias asseguradas pela implementação e prática da Lei 10.639/2003 alterada pela

Lei 11.645/2011. O projeto em questão alinha às práticas de Extensão, Ensino e Pesquisa por tratar de temas relevantes para a formação de professores no que se refere a

prática pedagógica, e também por inseri-los nos debates acerca das pesquisas realizadas atualmente sobre as questões etnicorraciais que têm sido implementadas na forma de

políticas públicas desde a implementação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR. Para atender a proposta, o curso conta também, com a

participação de Professores Mestres e Doutores de diferentes instituições e cidades (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo), o que contribui ainda mais para a configuração

de um trabalho interdisciplinar. Em fase de execução, o curso conta com a participação de 60 professores da SRE/Carangola e 25 alunos da UEMG/Carangola, gerando um total

de 85 participantes que se articulam em encontros quinzenais que ocorrem aos sábados na UEMG/Carangola.Os debates são construídos por meio de aulas expositivas e análise

de materiais didáticos. 
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