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ATIVIDADES da Pesquisadora Estrangeira (EUA) ALLEGRA JOIE MIDGETTE 

(Disciplina de Seminário – Palestra – Orientações: IC, M e D – Elaboração Projeto de Pesquisa Transcultural) 

 

Período: 25 (segunda-feira) a 29 (sexta-feira) de novembro de 2019 

Idioma: A pesquisadora falará em português e o material escrito e projetado será em inglês. 

 

Inscrições: 

   ► Atidade 1 - Disciplina de Seminário: alunos do PPGP: enviar e-mail e fazer matrícula na secretaria 

         Demais pessoas:  enviar e-mail 

         ppgp.ufes@gmail.com ,com cópia para heloisa.alencar@ufes.br 

   ► Atividade 2 - Palestra: a inscrição não precisa ser feita. 

   ► Atividade 3 - Orientações de IC, Mest. e Dout.e trabalhos em andamento : enviar e-mail:  

ppgp.ufes@gmail.com, com cópia para heloisa.alencar@ufes.br 

   ► Atividade 4 - Elaboração Proj. de Pesquisa transcultural: enviar e-mail 

ppgp.ufes@gmail.com, com cópia para heloisa.alencar@ufes.br 

 

Observação Importante: Para o seminário, bem como todas as outras atividades (exceção da Palestra), os convidados 

e os ouvintes deverão enviar e-mail com a solicitação de participação para o endereço eletrônico ppgp.ufes@gmail.com, 

com cópia para heloisa.alencar@ufes.br , e contendo as seguintes informações: nome, atividade que deseja participar, 

dia e horário da referida participação, endereço eletrônico e número do celular. Para a Atividade 3, além dos 

dados anteriormente mencionados, será necessário o envio do título da apresentação. Posteriormente, enviaremos o 

dia e horário de cada apresentação que será realizada na atividade 3. 

DETALHAMENTOS DAS ATIVIDADES: 

 

Nome da pesquisadora convidada: Allegra Joie Midgette. 

Universidade: University of North Carolina at Chapel Hill (UNC - Chapel Hill) - EUA. 

Linha de pesquisa: Desenvolvimento moral e social de crianças e adolescentes.  

 

1- Seminário (Disciplina PPGP) 

Seminário de 15h a ser ministrado sob o Título: “Desenvolvimento moral transcultural: implicações para os 

processos de educação moral”. [Para alunos do PPGP matriculados no seminário, professores, convidados e ouvintes. 

É necessária a confirmação até o dia 18 de novembro de TODOS os participantes via e-mail: ppgp.ufes@gmail.com, 

com cópia para heloisa.alencar@ufes.br .  Vagas limitadas. 

PS: O Programa e os textos do seminário estão contidos no seguinte link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1MSLrjYtVutE8GTQpgR7L-24p8gQQH0Sf?usp=sharing 

Atenção especial para o fato de que SOMENTE os alunos do PPGP matriculados no seminário (por meio da 

secretaria do PPGP) deverão entregar dois resumos e oito perguntas, conforme previsto no programa. 

Cronograma do seminário 

Dia 25 de Novembro 

(Segunda-feira) 

 

Dia 26 de Novembro 

(Terça-feira) 

 

Dia 27 de Novembro 

(Quarta-feira) 

 

Dia 28 de Novembro  

(Quinta-feira) 

 

09:00h às 12:00h 

 

Local: Sala 207, do Prédio 

Wallace Corradi 

Vianna/CCHN 

09:00h às 12:00h  

 

Local: Sala 207, do Prédio 

Wallace Corradi 

Vianna/CCHN 

09:00h às 12:00h  

 

Local: Sala 102, do Prédio 

Wallace Corradi 

Vianna/CCHN. 

 

09:00h às 12:00h  

 

Local: Sala 207, do Prédio 

Wallace Corradi 

Vianna/CCHN 
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2- Apresentação de Palestra para comunidade acadêmica sobre publicação internacional. Não há necessidade de 

inscrição prévia para a referida atividade.  

Cronograma da Palestra 

Dia 29 de Novembro de 2019 (Sexta-feira) 

 

09:00h às 11:00h: Palestra com o título “Características e desafios das publicações de estrangeiros em 

revistas científicas norte-americanas”. 

 

Local: Sala 208 - Ed. Bárbara Weinberg/CCHN 

 

 

3- Participação na orientação de trabalhos de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado em desenvolvimento ou 

concluídos nos Laboratórios do PPGP: LAPSIM (Laboratório de Psicologia da Moralidade); NECRIAD (Núcleo de 

estudos, pesquisa e intervenção com crianças, adolescentes e famílias); LEDAF (Laboratório de Estudos sobre 

Desenvolvimento na Adolescência e na Família e outros Laboratórios do PPGP. [Para alunos do PPGP, professores. 

convidados e ouvintes. É necessária a confirmação até o dia 18 de novembro de TODOS os participantes via e-mail: 

ppgp.ufes@gmail.com, com cópia para heloisa.alencar@ufes.br ]  Motivo: agendamento das apresentações dos 

participantes. Será enviado um e-mail com o dia, horário e tempo de cada apresentação. Vagas limitadas. 

Cronograma de apresentação dos trabalhos de IC, Mestrado e doutorado em andamento ou concluídos 

Dia 27 de Novembro de 2019 (Quarta-feira) 

 

Dia 28 de Novembro de 2019 (Quinta-feira) 

 

14:00h às 17:00h: Participação na orientação de 

trabalhos. 

 

Local: Miniauditório do Prédio Professor Lidio de 

Souza/PPGP/CCHN 

14:00h às 17:00h: Participação na orientação de 

trabalhos ] 

  

Local: Miniauditório do Prédio Professor Lidio de 

Souza/PPGP/CCHN 

 

 

4- Tratativas e Elaboração de projeto de pesquisa transcultural em cooperação entre a UFES e a University of North 

Carolina at Chapel Hill (UNC  Chapel Hill). Para Professores do PPGP, convidados e ouvintes. É necessária a 

confirmação de TODOS os participantes via e-mail: ppgp.ufes@gmail.com, com cópia para heloisa.alencar@ufes.br  

 

Ps: Os participantes poderão apresentar os seus trabalhos de uma forma geral e discutir as possibilidades de parcerias 

com a Dra Allegra [University of North Carolina at Chapel Hill (UNC – Chapel Hill], que também fará uma apresentação 

geral de suas pesquisas. O objetivo principal dessa atividade será a verificação da possibilidade de parcerias em estudos 

específicos, bem como a viabilidade da elaboração de um projeto geral de pesquisa transcultural. 

Cronograma das tratativas e Elaboração de projeto de pesquisa transcultural 

Dia 29 de Novembro de 2019 (Sexta-feira) 

 

14:00h às 17:00h: Tratativas e Elaboração de projeto de pesquisa transcultural em cooperação entre 

a UFES e a University of North Carolina at Chapel Hill (UNC – Chapel Hill). 

 

Local: Sala 45 no CEMUNI VI (antiga sala 3). 
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