
 

  

 

Nota para o site da UFG: 

Evento: “Terça na Pós” 

 

Mesa sobre Criminalização dos Movimentos sociais e Prisões Políticas 

O Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás 

realizará mesa de discussão sobre a “Criminalização dos Movimentos Sociais”. Em 

função da agenda dos convidados a iniciativa da “Terça na pós” excepcionalmente 

ocorrerá na segunda-feira, dia 02 de Junho de 2014, às 19:00 horas no auditório da 

Faculdade de Educação.  

É objetivo da iniciativa: discutir a relação entre o Estado e os Movimentos 

sociais na contemporaneidade, os significados da criminalização dos movimentos 

sociais, no Brasil e em Goiás, e suas implicações com a cultura, a política e a educação.  

Comporão a mesa professores e estudantes do ensino básico e superior de Goiás 

apresentando análises dos processos de criminalização em curso. A comissão 

organizadora do evento, composta por estudantes do PPGE, optou por convidar também 

estudantes e professores que estão vivenciando em suas atuações sindicais e estudantis 

momentos de criminalização.  

Justifica-se a existência da escolha primeiramente pela própria característica 

educativa dos movimentos, contendo, portanto formas de sociabilidade que merecem ser 

compreendidas. E segundo, pelo papel da universidade, como instituição importante na 

garantia e construção de valores democráticos como os direitos de organização e 

expressão política.   

 



Mesa: Criminalização dos Movimentos sociais e Prisões Políticas 

Data: 02 de Junho de 2014 

Local: Auditório da Faculdade de Educação 

Horário: 19:00 horas. 

Ementa: Discutir relação entre Estado e Movimentos sociais na contemporaneidade.  

Problematizar significados da criminalização dos movimentos sociais, no Brasil e em 

Goiás, e suas implicações com a cultura, a política e a educação.   

 

Alexandre Aguiar (FD/UFG/Goiás) 

Arthur Dunck (Psicologia UFG) 

Raquel Salomão ( Rede Municipal) 

Rafael Saddi (FH/UFG) 

Robson de Moraes (UEG) 

Samara Takahashi (Psicologia) 

 

O evento conta com o apoio da Magnífica Mundi e será transmitido ao vivo do site: 

magnificamundi.fic.ufg.br   

 

Organização: Estudantes da Pós Graduação em Educação/ PPGE 

Apoio: CA  de Pedagogia/ CA de Psicologia/ SBPC Regional Goiás/Associação de Pós 

Graduandos da UFG/ Magnífica Mundi. 

 

Fonte: Comissão Organizadora  

 

  


