
Simpósio Online  
Universidade de Estrasburgo

Em fevereiro, o Prof. César Castilho
participará do Simpósio Online da
Universidade de Estrasburgo, França. Com a
temática “Engajamento Popular e Oposição
Pública frente às Licitações Olímpicas e
Paralímpicas” (Citizen’s Participation and
Public Opposition to Theolympic and
Paralympic Bids), o simpósio acontece no dia
11 de Fevereiro, às 5h horário de Brasília. A
apresentação do Prof. César terá início às
10h e versará sobre as “Manifestações
populares no contexto dos megaeventos no
Brasil: das demandas populares à
instrumentalização política” (Popular
demonstrations at mega-sporting events in
Brazil: from popular demand to
political use). Para mais informações sobre o
evento: Cronograma do Simpósio.Cemef Convida: 

Trajetórias de pesquisa – Ana Carolina Vimieiro
(Fafich - UFMG)
No mês de janeiro de 2021, o Cemef realizou o
primeiro “Cemef Convida - Trajetórias de
Pesquisa” pelo sistema remoto via Zoom. A
professora convidada foi a Dra. Ana Carolina
Vimieiro (FAFICH / UFMG) com a temática
"História da Genética Humana no Brasil: o caso
do Departamento de Genética da UFRGS".
Pensando no Cemef como um espaço de
formação para novos pesquisadores, a
intervenção da Carol é de grande valia não só
pela sua passagem pelo Centro, mas igualmente
pelo compartilhamento do seu percurso e da sua
formação com aqueles que estão despertando
para o campo acadêmico.

Atualmente, o Cemef segue realizando
atividades internas e remotas sem previsão
quanto ao retorno das atividades presenciais e
abertura pública do acervo. O monitoramento
das condições de preservação documental
permanece atuante e, devido ao isolamento
social, temos priorizado o delineamento do
nosso plano de trabalho e ações futuras, além
da revisão de alguns inventários.

Esperamos que estejam bem, apesar do
cenário pandêmico atual. Na primeira
edição do Boletim Informativo do Cemef,
disponibilizaremos nossa Agenda do
Mês, bem como algumas atualizações e
acontecimentos do último mês.

12 de fevereiro, sexta-feira
Cemef Convida: Trajetórias de
pesquisa - Carolina Nascimento
Jubé (CEPAE/UFG)      
 
26 de fevereiro, sexta-feira
Cine Cemef – acervo fílmico em
debate

http://www.eeffto.ufmg.br/cemef/
https://www.youtube.com/cemefufmg

https://www.facebook.com/cemef.ufmg/
Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901

Boletim Informativo #1

Funcionamento

Novidades

Aconteceu no Cemef

Agenda das Sextas

Fev/2021

Para participar das nossas ações fiquem
de olho nas nossas redes.

http://www.eeffto.ufmg.br/cemef/
https://www.facebook.com/cemef.ufmg/
https://www.youtube.com/channel/UC-yTnl-ueKMm_w3B05mpLYQ
https://drive.google.com/drive/folders/1kVKBiWJ4cC2jVDKUfPGiHnWF-jpF4EHV?usp=sharing

