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O envolvimento da Universidade Federal de Goiás (UFG), mais especificamente do 
Núcleo de Estudos Canadenses (NEC/UFG), com o Canadá continua significativo, o 
que pode ser visto pelas ações abaixo detalhadas, desenvolvidas no decorrer de 
2008. Destacam-se a sede da Associação Brasileira de Estudos Canadenses 
(ABECAN) e o Seminário Internacional Brasil-Canadá de Educação a Distância. 

 

 AÇÕES  

Janeiro a dezembro 2008 – Atendimento (na Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais – CAI/UFG – sede do NEC) a estudantes, professores e demais 
interessados que desejaram informações sobre intercâmbio no Canadá. 
 
Janeiro a dezembro 2008 – Manutenção do espaço para o NEC/UFG dentro da 
página da CAI (www.cai.ufg.br), para inserção de informações e fotos relativas às 
atividades do núcleo. 
 
Março 2008 - realização da Mostra de Cinema Canadense de Autoria Indígena 
com a presença da cineasta canadense Manon Barbeau, responsável pela 
idealização e criação do projeto Wapikoni Móbile de ensino de cinema nas 
comunidades indígenas do Quebec. Veio acompanhada da indígena canadense 
Évelyne Papatie, que participou da realização de filmes. Exibição de filmes e 
debate. 
 
Março 2008 – Lílian Pôrto (doutoranda FL/UFG) apresentou o trabalho 
Reescrituras da Corriveau durante o IX Colóquio de Pesquisa e Extensão, 
realizado na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, nos dias 5, 6 e 
7 de maio de 2008. 
 
Março e Abril 2008 - realização do Seminário sobre Literatura do Quebec (Pour 
une Rhétorique de L’écriture) no Programa de Pós-graduação em Letras e 
Lingüística, com a vinda da Profa. Danielle Forget, da Université d’Ottawa. 
 
Abril 2008 – no dia 8 de abril se deu a posse da Profª Rosa Berardo como 
presidente da ABECAN, que será sediada na CAI até Março de 2010, com 
presença do Embaixador do Canadá no Brasil, Paul Hunt. Rosa também é 
presidente da BRACERB, que reúne algumas universidades públicas brasileiras e 



o CERB – Centro de Estudos sobre o Brasil na UQAM. Teve seu filme “Cerrado: 
quanto custa?” e sua exposição fotográfica Xingu selecionados pela comissão 
organizadora do Festival du Film Brésilien de Montreal, que ocorre entre 5 e 11 
de dezembro desse ano. 
 
Maio 2008 - premiação ao Prof. Luis Mauricio Rios, da Faculdade de Letras, 
classificado em 2º lugar no Concurso Cultural Quebec 400 anos, de redação em 
francês, promovido pela Embaixada do Canadá com o apoio do Centro de Educação 
Canadense e da Federação Brasileira de Professores de Francês em comemoração 
do quadricentenário da cidade de Quebec. 
 
Maio 2008 – o NEC/UFG recebeu, como doação da Embaixada do Canadá, 16 
quadros da exposição Cenas Canadenses. 
 
Maio 2008 – participação da Profª Rosa Berardo na reunião do ICCS (Conselho 
Internacional para Estudos Canadenses) de 27 a 31 de maio. 
Junho 2008 – Participação da Profa. Rosa Berardo (UFG) na Reunião da Mesa 
Diretora da ABECAN em Recife-PE, nos dias 29 de junho a 02 de julho, atuando 
como Presidente da ABECAN, definindo os rumos da gestão em 2008 e 2009. 
 
Junho 2008 - participação da UFG, juntamente com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia e outras prefeituras e universidades brasileiras em programa 
desenvolvido pelos governos canadense e brasileiro, com o projeto AIPS -Ações 
Intersetoriais para a Saúde: Promoção da Saúde para o Desenvolvimento Local 
Sustentável, que integra o Programa de Intercâmbio de Conhecimento para a 
Promoção da Eqüidade. À frente deste projeto, pela UFG, está a Profa. Dais 
Gonçalves Rocha, da Faculdade de Odontologia. Participa também a Profa. 
Jaqueline Rodrigues Lima, da Faculdade de Enfermagem, entre outros. 
 
Agosto 2008 - a Diretora de Relações Internacionais da Associação de 
Universidades e Colleges do Canadá, Pari Johnston, ministrou no auditório do 
FCHF (Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal de 
Goiás) a palestra "Possibilidades de Estudos no Canadá", sobre o interesse do 
governo canadense pelas relações, sobretudo acadêmicas, com o Brasil e do 
possível lançamento de um programa com a CAPES, a exemplo do Brafitec ou 
Brafagri com a França, com Fipse, com os EUA. O evento foi promovido pela CAI 
(Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFG) em parceria com a ABECAN 
(Associação Brasileira de Estudos Canadenses) e com apoio da Embaixada do 
Canadá. 
 
Setembro 2008 - realização do Colóquio Geopoética das Alteridades em que foi 
discutida a representatividade das populações indígenas e imigrantes no cinema, 
com a participação de Michel Coulombe, historiador e crítico de cinema, roteirista 
e colaborador de diversas revistas, e Alan Ryan, professor da Arleton University, 
Ottawa, onde ministra cursos sobre estudos autóctones, antropologia e história da 
arte. Exibição de filmes, seguida de debates. 
 
Setembro 2008 - ida ao Canadá da professora da FACOMB, Maria Luiza Martins 
de Mendonca, recebeu uma bolsa de pesquisa da Embaixada do Canadá e seguiu 
para  Montreal no dia 18 de setembro, onde permaneceu por um mês. Ela 
desenvolveu projeto junto com pesquisadores da UQAM - Université du Quebec à 
Montreal - a respeito da relação entre mídia e grupos minoritários. Maria Luisa 
tem visitas de trabalho agendadas na Faculdade de Comunicação da UQAM, no 
Centro de Documentação de Educação de Adultos e da Condição Feminina e 
realizará estágio no Centro de Pesquisa sobre Imigração, Etnicidade e Cidadania. 
 



Setembro 2008 - Lílian Pôrto (doutoranda FL/UFG) apresentou o trabalho Poder e 
resistência em Les fous de Bassan, de Anne Hébert durante o I Colóquio 
Michel Foucault: Educação, Filosofia, História – Transversais, realizado na 
Universidade Federal de Uberlândia, no período de 3 a 5 de setembro de 2008. 
 
Outubro 2008 – participação da Profª Rosa Berardo em discussão do CERB (Centro 
de Estudos e Pesquisas sobre o Brasil) entre 01 e 19 de outubro, no México e 
Canadá. 
 
Novembro 2008 – participação da Profª Rosa Berardo na Reunião da Rede 
BRACERB (universidades brasileiras associadas ao CERB) no dia 08 de novembro, 
na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 
 
Novembro 2008 - visita do Prof. Dr. Bruce Granville Miller do Departamento de 
Antropologia da University of British Columbia para negociações a respeito de um 
convênio para desenvolvimento de projeto conjunto sobre o estudo comparativo a 
respeito das realidades sobre territórios indígenas do Canadá e das áreas de Cerrado 
do Brasil e intercâmbio de mestrandos. 
  
Novembro 2008 – Seminário Internacional Brasil-Canadá de Educação a Distância – 
projeto desenvolvido pela Profª Ana Paula Laboissière Ambrosio. Ana Paula foi 
contemplada com bolsa do governo canadense, no ano passado, visitou o 
Canadá em missão de trabalho desenvolvendo estudos sobre Educação a distância, 
que repercutiram neste evento. Sua dedicação e da equipe do Instituto de 
Informática foram fundamentais para o sucesso do evento. Destaca-se também, 
neste evento, o apoio da Profa. Cleide Aparecida Carvalho Rodrigues,  Diretora do 
Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da UFG (CIAR) e a presença dos 
ilustres palestrantes nacionais e estrangeiros, Dra. Heather Kanuka, Dr. Griff 
Richards, Dra. Elizabeth Murphy, Dr. Terry Anderson, Dra. Nara Pimentel, Dra. 
Celene Barreira e Prof. Isac Lopes. 
 
Dezembro 2008 - Co-orientação da professora canadense Louise Forsyth, da 
University of Saskatchewan (Department of Women’s and Gender Studies), na Tese 
de Doutorado de Lílian Pôrto (FL/UFG). 
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