
 

Programação Completa 

21 de junho  

Horário: 20h 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=TptueRfyacw 

Tema: Identidade, o que é isso? 

Palestrante: Profa. Dra. Lucia Helena Oliveira Silva – UNESP Assis (Departamento de História) 

 

 

 

 

Palestrante: Marleide Quixelô Kariri 

 

 
 

 

 
 
 

Mestra em História da Educação sobre o processo de emancipação de 

mulheres escravas e doutora em História com estudo sobre migração de 

libertos no período pós-abolição, ambos pela Universidade Estadual de 

Campinas. Realizou pós-doutorado na New York University sobre 

associativismo afro-brasileiro e afro-americano nas primeiras décadas do 

século XX. É professora da Universidade Estadual Paulista – campus 

Assis. Participa do Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão (NUPE) da 

Unesp sendo coordenadora local. Foi participante do Conselho da 

Comunidade Negra do Estado de São Paulo (2013-2016). É membro do 

Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» 

(CITCEM) da Universidade do Porto. Suas áreas de interesse são História 

da África, Escravidão e Pós-emancipação, Diáspora Atlântica, Ensino de 

História e Gênero. 

Pertence ao povo (etnia) Quixelô Cariri – CE/SP – povo em 

processos de (re)emergências étnicas no local de origem – hoje, 

Ceará – e nas cidades (tronco linguístico Kariri/ Macro-Jê). É parte 

de indígenas urbanxs atuais. Possui graduação em Ciências Sociais 

pela Universidade Estadual Paulista – UNESP – Marília (licenciatura, 

2008); (bacharel em Antropologia, 2010). Fez parte do Grupo de 

Pesquisas e Estudos sobre as Sexualidades (GPEES – CNPq, 2007-

2010). Atualmente cursa o mestrado profissional em sociologia – 

Profsocio UNESP/UFC, com pesquisa nas áreas de educações 

biculturais indígenas e ensino(s) de sociologia(s). É docente na rede 

estadual de ensino PEB II (professorx de Educação Básica II) – 

Sociologia – regional de Tupã/SP. Pesquisa em andamento nas 

áreas educacionais, antropológicas e sociológicas com o tema sobre 

o direito às extensões das educações biculturais indígenas em 

contextos urbanos e ensino(s) de sociologia(s). Gosta de poesias e 

compor músicas quando lhe vem inspiração. 

Ynatekié – “gratidão”, na língua Dzubukuá-Kipea (Kariri). Língua em 

retomada por indígenas em (re)emergências étnicas dispersos em 

diversas cidades brasileiras. 

https://www.youtube.com/watch?v=TptueRfyacw


 

Palestrante: Iraildes Maria Santos (Irá Asipá) 

 

 
 

 

22 de junho  

Horário: 20h 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=Mw6JDlNCFk4 

Mesa-redonda – Faço parte da sociedade e posso modificar a minha realidade! – Apresentação 

dos projetos dos estudantes que participaram do curso de extensão. 

Convidados para composição da mesa 

 

Nathalia Barbosa 

 

 
 

 

Henrique Catai 

 

 

Filha de Mãe Nidinha de Yemanjá, neta de Mestre Didi Asipá, bisneta 

de Mãe Senhora de Oxum. Iniciada por Mãe Stella de Oxóssi. Mestra, 

artista da tecelagem, exerce, há 19 anos, o trabalho de tecer e, ao longo 

desses anos, formou e empoderou mulheres através do fazer artístico e 

ancestral dos panos da costa no Ilê Axé Opô Afonjá, Casa do Alaká. 

Jornalista formada pela PUC-SP, pós-graduada em Gestão Cultural pelo 

SENAC São Paulo e graduanda em Psicologia pela FMU. Atualmente, 

assessora de comunicação do Conselho Regional de Psicologia de São 

Paulo e com experiência em jornalismo de TV, policial, de 

comportamento e hard news. 

Mestre em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo. 

Bacharel e licenciado em Letras pela Universidade de São Paulo, 

bacharel em Turismo e Administração pela Universidade Anhembi 

Morumbi.  Atua como docente em cursos de graduação e pós-

graduação em diferentes instituições e na FAM. Atualmente, tem 

desenvolvido estudos dentro da área de Comunicação, especificamente, 

na produção audiovisual – seriados. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mw6JDlNCFk4


 

 

 

 Helio Gomes 

 
 

 Mariana Costa 

 
 

 

Rafael Bolliani  
 

 
 

 
 
 
 
 

 Estudante de Serviço Social e curioso sobre história, artes e filosofias e 

sociedades. Membro orgulhoso de duas famílias: Egbé Aiyê e 

Pluriversais. 

 Graduada em Pedagogia pela PUC-SP, atua na área da educação desde 

os seus 15 anos de idade. Depois de viver algumas experiências no 

exterior, decidiu especializar-se em educação bilíngue e passou a atuar 

nesta área em 2016. Pela sua trajetória pessoal, além da educação 

bilíngue, também tem paixão e um olhar especial para a educação 

antirracista. 

Graduado em Engenharia Elétrica com especialização em Engenharia 

de Segurança do Trabalho pela FEI. Criador e idealizador do Projeto 

Filhos de Tranca Ruas/Comunidade Ganga Zumba. Alágbè do Centro 

de Umbanda Sagrada Laços Espirituais (CUSLE). Balé Sàngó da 

Comunidade da Compreensão e da Restauração Ile Ase Sango 

(CCRIAS). Ogà desde 1996, filho e marido de Mãe Tathy de Oyá e 

filho do Bàbàlòrìsá Dr. Sidnei Barreto Nogueira. 



 
 
 
Ana Patrocinio 
 

 
 

25 anos, paulistana residente do Rio de Janeiro. 

Candomblecista e angoleira. Modelo, performer e produtora 

cultural (IFRJ/Nilópolis). 


