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NOTA EDITORIAL

A Revista Ciranda tem o objetivo de contribuir para a
consolidação de um projeto educacional real e diferenciado na
UNIMONTES. A mesma institucionalizou através do trabalho dos
professores-pesquisadores do Departamento de Estágios e Práticas
Escolares (DEPE). Departamento inovador que ao decorrer de sua
história tem dado grande contribuição para as experiências pedagógicas
da Universidade Estadual de Montes Claros e toda a região norte
mineira, em destaque para as pesquisas, projetos de ensino e extensão
voltados especialmente para o Estágio Curricular Supervisionado de
todos os cursos de Licenciatura desta Universidade e a gama de
atividades didático-pedagógicos com propostas educacionais atuais,
críticas e ativas.
Nesse intento, a Revista Ciranda, busca, então, socializar as
experiências e produtos de pesquisadores que investem suas habilidades
e competências para a formação de um ensino crítico, autônomo e
inovador, contribuindo para a constante formação da prática e reflexões
propositivas de temáticas que perpassam o universo docente.
Nessa edição apresentamos aos nossos leitores seis (06) artigos
que contemplam temáticas voltadas para: A Geografia e a Inclusão
Social; Fatores e Processos que Influenciam a Prática Docente; O
Estágio Supervisionado e as Diretrizes Curriculares Nacionais; Os
Impactos da Formação de Professores; Os Impasses do Universo
Escolar e os Saberes Docentes; A Língua Portuguesa e Seus Meandros.
Além de destacarmos quatro (04) resumos expandidos e cinco
(05) resumos simples, que foram minuciosamente selecionados pela
Comissão Científica do X Encontro Nacional de Formação de
Professores e Estágio Curricular Supervisionado e III Congresso do
CCH: Licenciaturas em Movimento da UNIMONTES. Evento esse que
ocorreu na instituição supracitada nos dias 27, 28, 29 e 30 de Junho de
2017, contando com a publicação de mais de 200 trabalhos e com um
público que superou mais de 700 pessoas, com a parceria de outras
Universidades, tais como: Universidade de São Paulo, Universidade de
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Brasília, Universidade Estadual do Ceará, Centro Federal de Educação Tecnológica e
Universidade Federal de Uberlândia.
Esta edição da Revista Ciranda reúne a participação de vários pesquisadores, entre
escritores e pareceristas, vinculados à Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade
Federal de Uberlândia, Universidade de Brasília, Universidade Federal da Bahia, Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais, Universidade Federal de Alfenas, Centro Universitário de
Brasília, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual do Ceará e Universidade
Estadual de Londrina.
Agradecemos aos autores pela confiança e parceria ao publicarem suas pesquisas que
são experiências e produtos da sua caminhada/jornada na docência; ao Conselho editorial e
Científico em compartilharem suas expertises; ao suporte técnico do Portal de Periódicos da
Universidade pela paciência e às Pró-Reitorias de Extensão e de Pesquisa pelo constante
incentivo à produção da ciência.

Boa leitura a todos!
Rahyan de Carvalho Alves
Huagner Cardoso da Silva.
Janete Aparecida Gomes Zuba.
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