
 

 

EDITAL Nº 03/2021  
Curso de extensão PENSAR OUTROS: uma imersão nas cosmogonias Nagô e Guarani 

 
PREÂMBULO 

 
A UEMG Divinópolis e a Coordenação de Extensão da Unidade tornam público o edital para 
abertura de inscrições para o curso de extensão PENSAR OUTROS: uma imersão nas 
cosmogonias Nagô e Guarani à comunidade acadêmica da UEMG (graduandos de História e 
áreas afins e pessoal administrativo), a estudantes de outras Instituições de Ensino Superior 
(IES) e ao público externo. 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 1º – As inscrições ocorrerão entre os dias 10/9 e 1º/10/2021, por meio do preenchimento 
do formulário disponível no link https://forms.gle/Kv6CQWHM3anQ4Jko8. 
 
Art. 2º – Para a efetivação da inscrição, é necessário preencher o formulário (link acima) e 
enviar os documentos listados abaixo para o e-mail cursopensaroutros@gmail.com: 
 
I – Da comunidade acadêmica (UEMG e demais IES) 
a) Declaração de matrícula (graduandos). 
b) Declaração do Gestão de Pessoas da Unidade Acadêmica (administrativo). 
c) Cópia do RG. 
d) Formulário de inscrição. 
 
II – Comunidade externa 
a) Cópia do RG. 
b) Formulário de inscrição. 

DO PÚBLICO-ALVO 
 
Art. 3º – O curso será destinado a graduandos em geral, licenciandos ou não, vinculados a 
qualquer Instituição de Ensino Superior, e à comunidade externa e aberto a quem tiver 
interesse pelo tema. 
 

DO CURSO 
 
Art. 4º – O curso é coordenado pela docente dra. Tatiana Maciel Gontijo de Carvalho e equipe 
de colaboradores. Será gratuito e ofertado a distância, na modalidade on-line, por meio da 
plataforma StreamYard, com transmissão pelo YouTube, em link compartilhado com os 
inscritos. 
 
Art. 5º – Serão oferecidas 50 vagas, com turma única. 
 
Art. 6º – A distribuição das vagas acontecerá da seguinte forma: 
 
● 20 vagas para a comunidade acadêmica da UEMG (graduandos de História e de áreas afins 
e pessoal administrativo); 
● 15 vagas para estudantes de qualquer outra IES; 
● 15 vagas para o público externo. 
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Parágrafo único – As vagas para o curso serão preenchidas de acordo com a descrição no Art. 
6º, obedecendo à ordem de inscrição dos candidatos. Ao completar as vagas, os demais 
interessados ficarão na lista de espera. 
 
Art. 7º – O curso será realizado entre os dias 9/10 e 11/12/2021 e terá uma carga horária total 
de 30 h/a. As atividades síncronas ocorrerão das 9h às 11h30, tendo cada dia uma carga 
horária de 3 h/a, de acordo com o cronograma e o conteúdo programático especificados no 
anexo 1 do presente edital. 
 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Art. 8º – A seleção dos alunos será feita obedecendo aos critérios de distribuição de vagas 
especificadas no Art. 6º e no parágrafo único. 
 

DO RESULTADO DA SELEÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 9º – Os resultados serão enviados por e-mail a todos os inscritos até o dia 6/10/2021.  
 

DO CERTIFICADO 
 
Art. 10 – Terá direito ao certificado o aluno com 75% de frequência e que tenha realizado 
atividade avaliativa, com aprovação a partir de 60 pontos. 
 
Art. 11 – O certificado será emitido pelo CIEPP (Coordenações Integradas de Extensão, 
Pesquisa e Pós-Graduação da UEMG Unidade Divinópolis) e assinado pela Coordenação de 
Extensão. 
 
Art. 12 – O certificado de participação será enviado por e-mail aos cursistas. 
 
 

Divinópolis, 10 de setembro de 2021  
 
 
 
 
 

Janaína Visibeli Barros 
Coordenadora de Extensão 
UEMG Unidade Divinópolis



 

 
ANEXO 1 

 

MÓDULOS CH CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo I  
Data: 9/10/2021 

9h às 11h30 
Tatiana Maciel  
Ana Paula Sena Gomide 
Vitor Olegário Oliveira 

 
 
 

(3 h/a) 

Apresentação do curso 
Cosmogonia Nagô: 
• Por uma dialogia entre a filosofia grega e 
o pensar Nagô; 
• A diáspora do povo Iorubá no Brasil 
Colônia; 
• O Egbé como lugar da Arkhé. 

Módulo II 
Data: 16/10/2021 

9h às 11h30 
Tatiana Maciel  
Vitor Olegário Oliveira 

 
 

(3 h/a) 

Cosmogonia Nagô: 
• Corpo e potência: 
• Orikis e Orixás. 
 

Módulo III 
Data: 23/10/2021 

9h às 11h30 
Tatiana Maciel  
Vitor Olegário Oliveira 

 
(3 h/a) 

Cosmogonia Nagô: 

 Exu e a temporalidade; 

 Etnia, cultura e saber. 

Módulo IV 
Data: 30/10/2021 

9h às 11h30 
Alessandra Gomes  
(representante de Terreiro) 
Vítor Olegário Oliveira 

 
 

(3 h/a) 

Cosmogonia Nagô: 

 Contornos litúrgicos; 

 Xirê: a festa do Candomblé. 

Módulo V 
Data: 6/11/2021 

9h às 11h30 
Tatiana Maciel  
Ana Carolina Barcelos 

 
 

(3 h/a) 

Cosmogonia Guarani: 
• Quem são os Guaranis?; 
• Filosofia, religião e arte. 
 

Módulo VI 
Data: 13/11/2021 

9h às 11h30 
Tatiana Maciel  
Ana Carolina Barcelos 

 
 

(3 h/a) 

Cosmogonia Guarani: 

 Ayvu Rapyta: os cantos sagrados Guarani 
Mbyá; 
• Os primeiros costumes do colibri e os 
fundamentos do ser; 
• A primeira Terra e o “dar assento a um ser”. 

Módulo VII 
Data: 20/11/2021 

9h às 11h30 
Leandro Kauay (representante da 
tradição guarani Mbyá) 
Ana Carolina Barcelos 

 
 

(3 h/a) 

Cosmogonia Guarani: 

 Mitos e cantos sagrados: Ñamandu e a 
criação dos deuses; 

 A língua Guarani: aprendizado. 
 

Módulo VIII 
Data: 27/11/2021 

9h às 11h30 
Tatiana Maciel  
Ana Carolina Barcelos 

 
 

(3 h/a) 

Cosmogonia Guarani: 
• A estética dos grafismos. 
 

Módulo IX 
Data: 4/12/2021 

(3 h/a) Atividade avaliativa 

Módulo X 
Data: 11/12/2021 

9h às 11h30 
Roda de conversa com a participação 
da equipe e convidados 

 
 

(3 h/a) 

Desafios da diversidade étnica no Brasil 

 


