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EDITAL Nº 622, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

RESULTADO FINAL

A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), após análise da

Comissão de Avaliação e em conformidade com o estabelecido no Edital nº 622/19, torna público o resultado final dos Projetos de

Ensino para o Programa Institucional de Ensino, Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais e Gênero do

IFSP:

PROJETOS SELECIONADOS

(Organizados em ordem alfabética – Título)

- A Música como ferramenta educacional para o combate a preconceitos;

- Conceição Evaristo na escola:  leitura e escre(vivência) em “As  histórias  de  leves  enganos  e parecenças”;

- Cotidiano e Gênero na Escola;

- “Educação em sexualidade no contexto escolar: um estudo interseccional a partir da percepção de professores do Ensino

Fundamental II da rede pública de ensino de Jacareí, SP”;

- Não se gosta do que não se sabe que existe: catálogo de mulheres escritoras brasileiras afro-brasileiras e indígenas;

- O ensino sobre gênero, sexualidade e raça por meio de podcasts;

- Pensando o feminismo interseccional no lugar a partir das vivências escolares e do coletivo MariElla;

- Sobre língua, gênero e raça em “Americanah” de Chimamanda Ngozi Adichie.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente,

Luiz Goncalves de Almeida

Chefe de Depto

DAPE-PRE
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