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Certificamos que

Jefferson Rafael de O. Souza

participou do(a) Mesa Redonda, '"??A diversidade das religiosidades de matriz africana" ', no(s) dia(s)
11/03/2013, como parte das atividades do(a) POR QUE TANTO PRECONCEITO: O COTIDIANO DAS
RELIGIOSIDADES DE MATRIZ AFRICANA, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Sociais (INCIS) da
Universidade Federal de Uberlândia, vinculado ao programa 'PEIC Programa de Extensão Integração
UFU/Comunidade', realizado(a) no período de 02/04/2012 a 30/11/2012, sob a coordenação do(a) Marili Peres
Junqueira, com carga horária de 4 horas.

Uberlândia (MG), 18 de Abril de 2013.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: f533.42e2.6cdd.6a19.0b11.dedf.298d.2c81 - em 18/04/2013.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

POR QUE TANTO PRECONCEITO: O COTIDIANO DAS RELIGIOSIDADES DE MATRIZ AFRICANA 

Realização: 
Instituto de Ciências Sociais 
 
Coordenador: 
Profª Drª Marili Peres Junqueira 
 
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis: 
Profª Drª Dalva Maria De Oliveira Silva 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Glaucia Carvalho Gomes 
 

PROPOSTA 
O projeto visa fazer um circuito de exposições de fotográficas retiradas a partir do cotidiano dos terreiros das religiosidades de matriz africana, como as festas e tarefas diárias, nas cidades 
do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba, mais especificamente, nas cidades onde se encontram os campos da Universidade Federal de Uberlândia. Teremos alguns momentos durante o 
processo de andamento desse projeto. Preparação da equipe para executar o projeto: essa preparação se dará por meio de leituras, vídeos, mas principalmente, por meio de um minicurso 
que será oferecido por uma estudiosa no assunto. Sendo que esse minicurso abrangerá a equipe do projeto, mas também será aberto a comunidade acadêmica em geral (com um limite de 
30 vagas). Produção do material fotográfico: no qual toda a equipe envolvida no projeto irá a campo para vivenciar e registrar as imagens do cotidiano dessas religiosidades. A escolha e 
edição das imagens e sua confecção em formato de banner. Abertura oficial da exposição: Será uma mesa de abertura, composta pelas lideranças religiosas que participaram diretamente 
dos trabalhos para darem seu recado quanto a liberdade religiosa e seus desafios. Isso se fará com o intuito de valorizar simultaneamente com os saberes científicos e os saberes 
tradicionais. 
 

OBJETIVO GERAL 
Como o ano de 2011 foi considerado o ano mundial do Afro descendente, e as religiões de matriz africana estão intrinsecamente ligadas as questões afro descendentes, nosso projeto tem 
como objetivo geral combater o preconceito, a indiferença, o racismo e todas as formas de etnocentrismos existentes em nossa sociedade. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Combater o preconceito, a indiferença, o racismo e todas as formas de etnocentrismos existentes em nossa sociedade; 

 Dar voz aos sujeitos nos espaços institucionais de ensino, pesquisa e extensão; 

 Valorizar e divulgar a diversidade religiosa existente em nossa sociedade. 
 

PÚBLICO ALMEJADO 

 Praticantes das religiosidades de matriz africana na região do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba; 

 Estudantes dos três níveis de ensino, universitário, ensino médio e fundamental; 

 Pesquisadores e interessados nessa linha de pesquisa; 

 Comunidade das cidades envolvidas no geral. 
 

LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia-MG 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

Diretoria de Extensão / Assessoria de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção IV – 

Art. 138 § 2º 

Data: 18/04/2013 Cadastro SIEX/UFU: 10337/12 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Assessoria de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão X Congresso Brasileiro de
Pesquisadores Negros - Reexistência Intelectual Negra e Ancestral: 18 anos de enfrentamento, promovido(a)
pelo(a) Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de
12/10/2018 a 17/10/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 80
horas.

Uberlândia (MG), 29 de Abril de 2019.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: b4ae.f346.4265.4bc5.e551.13d6.3d63.6bd1 - em 29/04/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



PROPOSTA 
O Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros – COPENE, é um evento científico da Associação Brasileira de Pesquisadores negros, bianual, que objetiva constituir-se 
enquanto espaço divulgação, circulação e promoção da produção científica dos pesquisadores negros, e dos pesquisadores que estudam as temáticas vinculadas a 
população negra na perspectiva do diálogo entre os povos africanos e da diáspora, com vistas aos debates e reflexões acerca da intelectualidade negra nos diferentes 
campos e áreas do conhecimento científico, na perspectiva da resistência, enfrentamento e combate do campo científico das diversas formas de racismo e segregação da 
população negra e dos pesquisadores negros nos espaços sociais, especialmente, na produção acadêmica com interlocução com a sociedade. 
 
OBJETIVOS  
Formar recursos humanos para a pesquisa científica e para a investigação de alto nível nos diversos níveis (formação científica no ensino médio, no ensino de graduação – 
licenciaturas e bacharelados, no ensino de pós-graduação – mestrado e doutorado), com vistas preparação dos pesquisadores negros para o enfrentamento dos dilemas e 
desafios da vida acadêmica, fortalecendo as áreas científicas da ABPN por meio da organização dos encontros de áreas da ABPN, bem como, dos encontros relativos a 
áreas correlatas de estudo dentre as quais: comunidades quilombolas, feminismo negro, ações afirmativas, cultura negra e afro-brasileira, empreendedorismo negro, et; 
Aproximação e incentivo a participação dos pesquisadores negros, que não estudam as questões raciais e do negro na universidade, e que ainda se encontram distantes dos 
fóruns da ABPN; Fomentar o intercâmbio científico e a cooperação científica internacional com diferentes instituições congêneres espalhadas pelo mundo, de forma particular, 
os centros de estudos africanos e com as universidades e instituições de pesquisa do continente africano. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Pesquisadores em diferentes níveis da formação científica (iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado), bem como, nas diferentes modalidades de atuação 
(professores universitários, professores e demais profissionais da educação básica, pesquisadores independentes, militantes e ativistas da luta antirracista; Profissionais da 
Educação Básica, professores da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, orientadores educacionais, 
inspetores escolares; Movimentos sociais, movimento negro organizado, organizações da sociedade civil, como comunidades quilombolas, comunidades tradicionais de 
terreiro; Gestores públicos dos órgãos de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial; Produtores culturais, artistas e promotores de cultura vinculados às 
manifestações culturais de matrizes africanas, de forma particular, da cultura afro-brasileira.  
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal – Pedagogia 
Faculdade de Educação 
 

Coordenadores: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Prof. Dr. Benjamin Xavier de Paula 
 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 

Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

X Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros - Reexistência Intelectual Negra e Ancestral: 18 anos de enfrentamento 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º 

Data: 29/04/2019 Cadastro SIEX/UFU: 15757/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 29 de Abril de 2019.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 3ec8.5245.fc65.7c52.afef.50b8.d761.1c48 - em 29/04/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão X Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros - Reexistência
Intelectual Negra e Ancestral: 18 anos de enfrentamento promovido(a) pelo(a) Faculdade de Educação
(FACED) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 12/10/2018 a 17/10/2018, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 60 horas.



PROPOSTA 
O Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros – COPENE, é um evento científico da Associação Brasileira de Pesquisadores negros, bianual, que objetiva constituir-se 
enquanto espaço divulgação, circulação e promoção da produção científica dos pesquisadores negros, e dos pesquisadores que estudam as temáticas vinculadas a 
população negra na perspectiva do diálogo entre os povos africanos e da diáspora, com vistas aos debates e reflexões acerca da intelectualidade negra nos diferentes 
campos e áreas do conhecimento científico, na perspectiva da resistência, enfrentamento e combate do campo científico das diversas formas de racismo e segregação da 
população negra e dos pesquisadores negros nos espaços sociais, especialmente, na produção acadêmica com interlocução com a sociedade. 
 
OBJETIVOS  
Formar recursos humanos para a pesquisa científica e para a investigação de alto nível nos diversos níveis (formação científica no ensino médio, no ensino de graduação – 
licenciaturas e bacharelados, no ensino de pós-graduação – mestrado e doutorado), com vistas preparação dos pesquisadores negros para o enfrentamento dos dilemas e 
desafios da vida acadêmica, fortalecendo as áreas científicas da ABPN por meio da organização dos encontros de áreas da ABPN, bem como, dos encontros relativos a 
áreas correlatas de estudo dentre as quais: comunidades quilombolas, feminismo negro, ações afirmativas, cultura negra e afro-brasileira, empreendedorismo negro, et; 
Aproximação e incentivo a participação dos pesquisadores negros, que não estudam as questões raciais e do negro na universidade, e que ainda se encontram distantes dos 
fóruns da ABPN; Fomentar o intercâmbio científico e a cooperação científica internacional com diferentes instituições congêneres espalhadas pelo mundo, de forma particular, 
os centros de estudos africanos e com as universidades e instituições de pesquisa do continente africano. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Pesquisadores em diferentes níveis da formação científica (iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado), bem como, nas diferentes modalidades de atuação 
(professores universitários, professores e demais profissionais da educação básica, pesquisadores independentes, militantes e ativistas da luta antirracista; Profissionais da 
Educação Básica, professores da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, orientadores educacionais, 
inspetores escolares; Movimentos sociais, movimento negro organizado, organizações da sociedade civil, como comunidades quilombolas, comunidades tradicionais de 
terreiro; Gestores públicos dos órgãos de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial; Produtores culturais, artistas e promotores de cultura vinculados às 
manifestações culturais de matrizes africanas, de forma particular, da cultura afro-brasileira.  
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal – Pedagogia 
Faculdade de Educação 
 

Coordenadores: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Prof. Dr. Benjamin Xavier de Paula 
 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 

Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

X Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros - Reexistência Intelectual Negra e Ancestral: 18 anos de enfrentamento 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º 

Data: 29/04/2019 Cadastro SIEX/UFU: 15757/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão Projeto TransNegressão:
Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU, promovido(a)
pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no
período de 01/03/2018 a 31/07/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária
de 220 horas.

Uberlândia (MG), 14 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: d66d.22b2.54d5.e4b3.e8a9.73e8.0ed0.882a - em 14/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto TransNegressão: Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU 

PROPOSTA 
O Projeto TransNegressão focou suas ações em favor de potencializar o processo formativo a aluno/as negro/as afim de que esse grupo seja representado na pós-graduação, 
equipando-os para a construção de projetos de pesquisa consistentes apropriados para concorrerem em processos seletivos de pós-graduação de diversas universidades. 
Desta forma, o objeto deste projeto foi potencializar a população negra para ingresso em programa de pós-graduação superando assim obstáculos ideológicos, políticos e 
preconceituosos. Subvertendo assim a lógica eurocêntrica vigente nas instituições de pesquisa e nos órgãos de decisão sobre as políticas científicas. Da mesma forma que o 
Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do Nascimento, este projeto pretendeu dar continuidade ao processo coletivo de superação do racismo. 
 
OBJETIVO GERAL 
Estimular pessoas provenientes de segmentos sociais sub-representados no ensino superior a prosseguir os estudos, como estratégia para o aprimoramento profissional, 
contribuindo para que os candidatos adquiram condições de acesso à pós-graduação para maior equidade e diversidade no mestrado e doutorado. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover a diversificação de áreas de conhecimento frequentadas no mestrado ou doutorado por pessoas que provêm de segmentos sociais sub-representados no ensino 
superior para além daquelas tradicionalmente escolhidas;  
Institucionalizar experiências de formação preparatória para o processo seletivo no mestrado no contexto de práticas de ação afirmativa, nas diversas áreas do conhecimento 
(História, cultura e diversidade; práticas, saberes e formação docente; políticas públicas e ações afirmativas e organização do espaço). 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Graduados ou estudantes concluintes de graduação; autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, que tenham sido beneficiários de algum sistema de ação afirmativa, bolsistas de projetos (pesquisa ou extensão) relacionados à temas de exclusão, 
que possuam renda familiar de, no máximo, 5(cinco) salários mínimos, que sejam potenciais candidatos(as) à seleção dos Programas de Mestrado das diversas áreas do 
conhecimento.  
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Facip/UFU. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 14/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 16677/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Bolsista da atividade de extensão Projeto TransNegressão: Curso de aperfeiçoamento e formação
acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do
Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/03/2018 a 31/07/2018, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 240 horas.

Uberlândia (MG), 14 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 251f.eae0.7039.df2b.d395.55d3.afd2.8876 - em 14/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto TransNegressão: Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU 

PROPOSTA 
O Projeto TransNegressão focou suas ações em favor de potencializar o processo formativo a aluno/as negro/as afim de que esse grupo seja representado na pós-graduação, 
equipando-os para a construção de projetos de pesquisa consistentes apropriados para concorrerem em processos seletivos de pós-graduação de diversas universidades. 
Desta forma, o objeto deste projeto foi potencializar a população negra para ingresso em programa de pós-graduação superando assim obstáculos ideológicos, políticos e 
preconceituosos. Subvertendo assim a lógica eurocêntrica vigente nas instituições de pesquisa e nos órgãos de decisão sobre as políticas científicas. Da mesma forma que o 
Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do Nascimento, este projeto pretendeu dar continuidade ao processo coletivo de superação do racismo. 
 
OBJETIVO GERAL 
Estimular pessoas provenientes de segmentos sociais sub-representados no ensino superior a prosseguir os estudos, como estratégia para o aprimoramento profissional, 
contribuindo para que os candidatos adquiram condições de acesso à pós-graduação para maior equidade e diversidade no mestrado e doutorado. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover a diversificação de áreas de conhecimento frequentadas no mestrado ou doutorado por pessoas que provêm de segmentos sociais sub-representados no ensino 
superior para além daquelas tradicionalmente escolhidas;  
Institucionalizar experiências de formação preparatória para o processo seletivo no mestrado no contexto de práticas de ação afirmativa, nas diversas áreas do conhecimento 
(História, cultura e diversidade; práticas, saberes e formação docente; políticas públicas e ações afirmativas e organização do espaço). 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Graduados ou estudantes concluintes de graduação; autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, que tenham sido beneficiários de algum sistema de ação afirmativa, bolsistas de projetos (pesquisa ou extensão) relacionados à temas de exclusão, 
que possuam renda familiar de, no máximo, 5(cinco) salários mínimos, que sejam potenciais candidatos(as) à seleção dos Programas de Mestrado das diversas áreas do 
conhecimento.  
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Facip/UFU. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 14/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 16677/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão CURSO DE FORMAÇÃO
DOCENTE EM EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/03/2018 a
31/12/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 320 horas.

Uberlândia (MG), 07 de Fevereiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 9850.fd75.f5a8.93a3.f229.8827.df51.bca4 - em 07/02/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

PROPOSTA 
Esta é uma proposta é inspirada em ações formativas em relação à implementação da Lei 10.639/03 desenvolvidas na UFU,tanto em Uberlândia quanto em Ituiutaba no decorrer dos últimos anos. Em Uberlândia, 
nos anos de 2016-2017, bem como, das ações desenvolvidas nos anos de 2005, 2006 e 2007 pela PROEX/UFU no âmbito do Edital PEIC deste mesmo ano, um projeto intitulado “Racismo e Educação: desafios 
para a formação docente”. Este projeto coordenado na época pelo Profº drº Benjamin Xavier de Paula. Tinha como objetivo a imp lementação no âmbito da UFU do disposto na Lei Federal 10.639/2003 e suas 
disposições correlatas, por meio de quatro ações articuladas. Este histórico corrobora para as atividades propostas nesta edição. Em Ituiutaba as ações foram desenvolvidas principalmente pelo Nepere – Núcelo 
de Estudos e pesquisas em Educação para as relações étnico-raciais e ações afirmativas. Entre as atividades podemos enumerar vários cursos de extensão como “ Axé para quem é de Axé” financiado pelo 
PROEXT. Além disso a realização de vários seminários abarcando estudos da área em Ituiutaba. Convergindo novamente, como eixo das ações de formação continuada de professores desenvolvidas no âmbito 
do Programa de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. Esta proposta reune uma equipe que somam mais de quatro décadas de experiência 
no campo da educação das relações étnico-raciais, para o desenvolvimento de uma nova proposta de formação continuada de professores para a região do triangulo mineiro.  
OBJETIVO GERAL 
Promover a formação continuada dos professores da educação básica da rede pública de ensino do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba, com vistas a implementação do disposto na Lei Federal 10.639/2003 e 
11.645/2008, que instituem a obrigatoriedade do ensino da História africana, afro-brasileira e indígena nos currículos das instituições de ensino, na perspectiva da Educação para as Relações Etnico-raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Institucionalização no âmbito da UFU de ações de formação continuada de professores com vistas a educação para as relações étnico-raciais, com vistas a implementação da Lei Federal 10.639/2003 e 
11.645/2008; Fortalecer os vínculos institucionais entre a Universidade Federal de Uberlândia e a rede pública de educação básica por meio do envolvimento dos professores, profissionais da educação e ativistas 
do Movimento Negro, na implementação de ações com vistas à implementação do disposto nas leis Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008; Formação continuada dos professores da educação básica das cidades 
com vistas a implementação do disposto nas leis Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008, na perspectiva de uma formação antirracista amparadas no reconhecimento, valorização e promoção da educação para 
as relações étnico-raciais positivas; Contribuir com a melhoria do ensino público no estado de Minas Gerais e no Brasil, por meio da formação dos professores da educação básica para atuação qualificada mais 
qualificada nas escolas em que atual; Fomentar a elaboração implementação e desenvolvimento de ações voltadas para o cumprimento do disposto nas leis Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008 no âmbito 
das escolas de educação básica do estado de Minas Gerais e do Brasil, por meio da qualificação dos professores da educação básica para estas ações; Fomentar o envolvimento e participação dos professores, 
profissionais da educação e ativistas do Movimento Negro em ações de pesquisa e extensão desenvolvidas com os professores da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, com vistas a qualificação destes 
para as atividades acadêmicas de alto nível desenvolvidas no âmbito da universidade; Formação continuada dos professores da educação básica com vistas a preparação e incentivo dos mesmos ao ingresso 
nos programas de pós graduação strictu sensu das universidades brasileiras, com projetos de pesquisa e investigação vinculados a temáticas inerentes a educação para as relações étnico-raciais positivas, na 
perspectiva do disposto nas leis Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
250 cursistas. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 06/02/2019 Cadastro SIEX/UFU: 16723/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 02 de Maio de 2018.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: b7d9.b169.ed58.f898.7805.b81c.a68f.faed - em 02/05/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Acolhida preta - calourada 2018. promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 03/04/2018, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 4 horas.



 

 

 

Acolhida preta - calourada 2018 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 

 

 
PROPOSTA 
Mesmo com a inserção de cotistas por autoafirmação (racial) e social, e mais da metade da população brasileira já se declarar negra desde 2007, ainda permanece sub-
representada a população negra no espaço universitário. A organização da Acolhida preta é uma forma de minimizar a hostilidade da universidade e buscar meios de garantir 
a permanência dos/as calouro/as negro/as na Facip/UFU.  
 
OBJETIVO GERAL 
• Promover espaço para vivências, troca de experiências e discussões sobre acesso e permanência da população negra no espaço universitário. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
• Receber aluno/as negro/as que ingressam no espaço da Facip/UFU com intenção de esclarecer os diversos processos da universidade, buscando facilitar a permanência 
dos mesmos neste espaço. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Alunos. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Facip. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 24/04/2018 Cadastro SIEX/UFU: 16869/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 27 de Abril de 2018.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 8b7a.5158.4ac0.d49c.de5d.03bc.833e.c984 - em 27/04/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão A astronomia indígena no Brasil promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Exatas e Naturais do Pontal (ICENP) da Universidade Federal de Uberlândia, vinculado ao programa 'PEIC 2018',
realizado(a) no período de 24/04/2018, sob a coordenação do(a) Alexandre Cacheffo, com carga horária de 2
horas.



 

 

 

A astronomia indígena no Brasil 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profº. Alexandre Cacheffo 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

PROPOSTA 
Nesta palestra, serão apresentados alguns dos mitos e lendas indígenas brasileiros, bem como a visão de algumas constelações indígenas, suas relações com as 
constelações clássicas e suas histórias. Também será feita uma leitura compartilhada do mito Bororo sobre a Criação das estrelas e posterior discussão sobre o tema. A 
palestra é uma ação de extensão vinculada do projeto PEIC 2018 - A Astronomia como ferramenta de divulgação científica (registro no SIEX 15623). O evento é gratuito e 
aberto a toda a comunidade. Não há necessidade de fazer inscrição prévia. 
 
OBJETIVO GERAL 
Utilizar a Astronomia como uma ferramenta de divulgação científica e de profusão do conhecimento e viabilizar um canal de acesso ao tema pelo público em geral, docentes e 
discentes das instituições de ensino de Ituiutaba e região. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Apresentar ao público algumas características da astronomia indígena no Brasil. Realizar observações astronômicas do céu noturno com telescópio refletor. 

 
PÚBLICO ALMEJADO 
Comunidade de Ituiutaba e região. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Campus do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 26/04/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17192/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão  



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão II Acolhida preta - Vem pro samba
2018, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 07/07/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com
carga horária de 10 horas.

Uberlândia (MG), 28 de Agosto de 2018.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 18fa.9672.0dbf.b22b.85af.a469.ad5c.867a - em 28/08/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª.  Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

II Acolhida preta - Vem pro samba 2018 

PROPOSTA 
Mesmo com a inserção de cotistas por autoafirmação (racial) e social, e mais da metade da população brasileira já se declarar negra desde 2007, ainda 
permanece sub-representada a população negra no espaço universitário. A organização da Acolhida preta é uma forma de minimizar a hostilidade da 
universidade e buscar meios de garantir a permanência dos/as calouro/as negro/as na FACIP/UFU. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover espaço para vivências, troca de experiências e discussões sobre acesso e permanência da população negra no espaço universitário. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Receber aluno/as negro/as que ingressam no espaço da FACIP/UFU com intenção de esclarecer os diversos processos da universidade, buscando facilitar a 
permanência dos mesmos neste espaço. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes e docentes ICH/UFU, comunidade acadêmica e comunidade em geral. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal - FACIP 
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 21/08/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17331/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 
 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 28 de Agosto de 2018.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: ad91.b73b.a2b2.a795.694c.1902.3469.abba - em 28/08/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão II Acolhida preta - Vem pro samba 2018 promovido(a) pelo(a) Instituto de
Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de
07/07/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 4 horas.



 

 

 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª.  Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

II Acolhida preta - Vem pro samba 2018 

PROPOSTA 
Mesmo com a inserção de cotistas por autoafirmação (racial) e social, e mais da metade da população brasileira já se declarar negra desde 2007, ainda 
permanece sub-representada a população negra no espaço universitário. A organização da Acolhida preta é uma forma de minimizar a hostilidade da 
universidade e buscar meios de garantir a permanência dos/as calouro/as negro/as na FACIP/UFU. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover espaço para vivências, troca de experiências e discussões sobre acesso e permanência da população negra no espaço universitário. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Receber aluno/as negro/as que ingressam no espaço da FACIP/UFU com intenção de esclarecer os diversos processos da universidade, buscando facilitar a 
permanência dos mesmos neste espaço. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes e docentes ICH/UFU, comunidade acadêmica e comunidade em geral. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal - FACIP 
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 21/08/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17331/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 
 



Certificamos que

Jefferson Rafael de O. Souza

Uberlândia (MG), 20 de Junho de 2018.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 2a73.bf91.69a4.06b1.7e92.614f.c7b1.9c3c - em 20/06/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão CICLO DE PALESTRAS - Cultura Indígena promovido(a) pelo(a) Instituto de
Ciências Exatas e Naturais do Pontal (ICENP) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de
12/04/2018, sob a coordenação do(a) Juliana Aparecida Povh, com carga horária de 2 horas.



 

 

 

CICLO DE PALESTRAS - Cultura Indígena 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Profª. Juliana Aparecida Povh 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

PROPOSTA 
O ciclo de palestras promove a integração entre a comunidade acadêmica e profissionais ligados à saúde física e mental, como também meio ambiente, segurança no 
trabalho, entre outros temas. Através deste é possibilitado momentos de discussão e troca de conhecimentos que auxiliem na melhoria da qualidade de vida da comunidade. 
A palestra intitulada “Cultura Indígena” abordou diversos temas, desde os hábitos de vida das comunidades indígenas do Brasil, meios que visam a proteção destas, e teve 
bastante enfoque nas plantas medicinais utilizadas pelos índios. Houve bastante interação, garantindo a troca de vivências e proporcionando um conhecimento significativo. 
 
OBJETIVO GERAL 
Aproximar a comunidade acadêmica de temas relacionados a cultura indígena, além de possibilitar momentos de discussão e troca de conhecimentos que auxiliem na 
melhoria da qualidade de vida da comunidade. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Apresentar sobre conhecimento científico para a comunidade acadêmica; Discutir dados sobre as aldeias encontradas no Brasil e os conhecimentos que estas possuem; 
Apresentar as plantas medicinais mais utilizadas e qual sua função. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Comunidade acadêmica em geral. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Sala - Faculdade de Ciências Integradas do Pontal. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 07/06/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17419/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão  



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão Estágio Interdisciplinar de Vivência
Quilombola, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 20/07/2018 a 22/07/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias
Gonçalves, com carga horária de 30 horas.

Uberlândia (MG), 14 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: f1fa.2fc0.f7f7.a986.1c95.bd35.73dd.2152 - em 14/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Estágio Interdisciplinar de Vivência Quilombola 

PROPOSTA 

Estágio Interdisciplinar de Vivência Quilombola é a imersão dos cursistas numa experiência viva da História e da Cultura Afro-brasileira, por meio da preparação, 

integração e vivência junto a uma comunidade quilombola. O foco da vivência foi o diálogo com os saberes ancestrais de matrizes africanas. Buscou-se, assim, 

aproximação aos valores civilizatórios ancestrais negros, na expectativa de diversificar as possibilidades de visão de mundo baseado em um conhecimento 

diferenciado. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover o Estágio Interdisciplinar de Vivência em Comunidades Quilombolas no Brasil com vistas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas com foco na 

participação dos estudantes do curso em integração com os estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFU.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Impulsionar o desenvolvimento de aprendizagens significativas dos participantes por meio da imersão na vida cotidiana das comunidades envolvidas com a proposta e 

do diálogo com os saberes de vida dos seus moradores. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Foram atendidos do Estágio Interdisciplinar de Vivência em Comunidades Quilombolas: cursistas do TransNegressão; cursistas do Curso de Formação docente em 

Educação para as relações étnico-raciais; bolsistas e comunidade em geral. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Paracatu/MG 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 14/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 17531/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador da atividade de extensão Estágio Interdisciplinar de Vivência Quilombola,
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 20/07/2018 a 22/07/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves,
com carga horária de 40 horas.

Uberlândia (MG), 14 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: e20c.3d07.7dc2.bd0c.6f08.68cd.a7be.526d - em 14/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Estágio Interdisciplinar de Vivência Quilombola 

PROPOSTA 

Estágio Interdisciplinar de Vivência Quilombola é a imersão dos cursistas numa experiência viva da História e da Cultura Afro-brasileira, por meio da preparação, 

integração e vivência junto a uma comunidade quilombola. O foco da vivência foi o diálogo com os saberes ancestrais de matrizes africanas. Buscou-se, assim, 

aproximação aos valores civilizatórios ancestrais negros, na expectativa de diversificar as possibilidades de visão de mundo baseado em um conhecimento 

diferenciado. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover o Estágio Interdisciplinar de Vivência em Comunidades Quilombolas no Brasil com vistas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas com foco na 

participação dos estudantes do curso em integração com os estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFU.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Impulsionar o desenvolvimento de aprendizagens significativas dos participantes por meio da imersão na vida cotidiana das comunidades envolvidas com a proposta e 

do diálogo com os saberes de vida dos seus moradores. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Foram atendidos do Estágio Interdisciplinar de Vivência em Comunidades Quilombolas: cursistas do TransNegressão; cursistas do Curso de Formação docente em 

Educação para as relações étnico-raciais; bolsistas e comunidade em geral. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Paracatu/MG 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 14/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 17531/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 14 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 1e30.f9fd.c713.e745.bce1.0d39.50d7.252e - em 14/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Estágio Interdisciplinar de Vivência Quilombola promovido(a) pelo(a)
Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período
de 20/07/2018 a 22/07/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 30
horas.



 

 

 

 

Realização: 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Estágio Interdisciplinar de Vivência Quilombola 

PROPOSTA 

Estágio Interdisciplinar de Vivência Quilombola é a imersão dos cursistas numa experiência viva da História e da Cultura Afro-brasileira, por meio da preparação, 

integração e vivência junto a uma comunidade quilombola. O foco da vivência foi o diálogo com os saberes ancestrais de matrizes africanas. Buscou-se, assim, 

aproximação aos valores civilizatórios ancestrais negros, na expectativa de diversificar as possibilidades de visão de mundo baseado em um conhecimento 

diferenciado. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover o Estágio Interdisciplinar de Vivência em Comunidades Quilombolas no Brasil com vistas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas com foco na 

participação dos estudantes do curso em integração com os estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFU.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Impulsionar o desenvolvimento de aprendizagens significativas dos participantes por meio da imersão na vida cotidiana das comunidades envolvidas com a proposta e 

do diálogo com os saberes de vida dos seus moradores. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Foram atendidos do Estágio Interdisciplinar de Vivência em Comunidades Quilombolas: cursistas do TransNegressão; cursistas do Curso de Formação docente em 

Educação para as relações étnico-raciais; bolsistas e comunidade em geral. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Paracatu/MG 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 14/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 17531/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão COPENINHO: Construindo
identidade étnico- racial no espaço lúdico e educativo, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do
Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 12/10/2018 a 17/10/2018, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 50 horas.

Uberlândia (MG), 29 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 76b3.2bec.6bfc.6cf1.7eb9.4acd.99a1.5a59 - em 29/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



PROPOSTA 
O Copeninho esteve inserido no evento macro X COPENE (SIEX15757). O mesmo que visa atender a demanda dos filhos de Congressistas que residem em outras cidades 
que estiveram participando efetivamente de: conferências, mesa redonda, minicursos, oficinas e sessão temáticas. O Copeninho teve uma programação estratégica baseada 
nas relações étnico-raciais na perspectiva lúdica. É de suma importância a implementação do lúdico educativo, pois o mesmo visa a afirmação da identidade étnico-racial que 
prima a faixa etária de 5 a 12 anos. Nesta idade as crianças estão em formação de personalidade e é prioridade uma releitura do que se estabelece socialmente, da quebra 
de paradigmas do que ‘’ normalmente ‘’ é vinculado sob um padrão eurocêntrico. Nesta perspectiva, foi ofertado às crianças oficinas, jogos, dinâmicas, valores civilizatórios 
que contemplam a (musicalidade, ancestralidade, oralidade, religiosidade, memória, ludicidade, energia vital, circularidade, corporeidade); valores estes que consolidam a 
identidade étnico-racial. 
 
OBJETIVO GERAL 
Proporcionar de um espaço lúdico-educativo para filho/as de pesquisadores/as que irão participar do X Copene, que contemple a temática da Educação para as Relações 
Étnico-Raciais, na perspectiva da resistência, enfrentamento e combate das diversas formas de racismo e da segregação da população negra nos espaços sociais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover um ambiente lúdico educativo onde as crianças possam expressar suas experiências; 
Fomentar a interação entre os participantes através de diálogo, brincadeiras, músicas e jogos; 
Concretizar noções étnico-raciais que possam colaborar na sua identidade; 
Aproximar e incentivar a participação das crianças com os congressistas em um ambiente de interação; 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes de diversas licenciaturas que estiveram sendo monitores do Copeninho contribuindo para sua formação inicial. Oficineiros que ministraram atividades relacionadas 
às relações étnico-raciais divulgando suas atividades. Filho/as de pesquisadores/as participantes do X Copene. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia 
 

 

 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

COPENINHO: Construindo identidade étnico- racial no espaço lúdico e educativo 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º 

Data: 10/01/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17642/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador da atividade de extensão COPENINHO: Construindo identidade étnico- racial no
espaço lúdico e educativo, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da
Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 12/10/2018 a 17/10/2018, sob a coordenação do(a)
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 50 horas.

Uberlândia (MG), 29 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 75fd.489a.04a9.b403.8bfe.b6f6.fbbc.ca14 - em 29/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



PROPOSTA 
O Copeninho esteve inserido no evento macro X COPENE (SIEX15757). O mesmo que visa atender a demanda dos filhos de Congressistas que residem em outras cidades 
que estiveram participando efetivamente de: conferências, mesa redonda, minicursos, oficinas e sessão temáticas. O Copeninho teve uma programação estratégica baseada 
nas relações étnico-raciais na perspectiva lúdica. É de suma importância a implementação do lúdico educativo, pois o mesmo visa a afirmação da identidade étnico-racial que 
prima a faixa etária de 5 a 12 anos. Nesta idade as crianças estão em formação de personalidade e é prioridade uma releitura do que se estabelece socialmente, da quebra 
de paradigmas do que ‘’ normalmente ‘’ é vinculado sob um padrão eurocêntrico. Nesta perspectiva, foi ofertado às crianças oficinas, jogos, dinâmicas, valores civilizatórios 
que contemplam a (musicalidade, ancestralidade, oralidade, religiosidade, memória, ludicidade, energia vital, circularidade, corporeidade); valores estes que consolidam a 
identidade étnico-racial. 
 
OBJETIVO GERAL 
Proporcionar de um espaço lúdico-educativo para filho/as de pesquisadores/as que irão participar do X Copene, que contemple a temática da Educação para as Relações 
Étnico-Raciais, na perspectiva da resistência, enfrentamento e combate das diversas formas de racismo e da segregação da população negra nos espaços sociais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover um ambiente lúdico educativo onde as crianças possam expressar suas experiências; 
Fomentar a interação entre os participantes através de diálogo, brincadeiras, músicas e jogos; 
Concretizar noções étnico-raciais que possam colaborar na sua identidade; 
Aproximar e incentivar a participação das crianças com os congressistas em um ambiente de interação; 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes de diversas licenciaturas que estiveram sendo monitores do Copeninho contribuindo para sua formação inicial. Oficineiros que ministraram atividades relacionadas 
às relações étnico-raciais divulgando suas atividades. Filho/as de pesquisadores/as participantes do X Copene. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia 
 

 

 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

COPENINHO: Construindo identidade étnico- racial no espaço lúdico e educativo 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º 

Data: 10/01/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17642/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 29 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 960a.baf3.0926.b986.e963.b382.25f8.709c - em 29/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão COPENINHO: Construindo identidade étnico- racial no espaço lúdico e
educativo promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 12/10/2018 a 17/10/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias
Gonçalves, com carga horária de 40 horas.



PROPOSTA 
O Copeninho esteve inserido no evento macro X COPENE (SIEX15757). O mesmo que visa atender a demanda dos filhos de Congressistas que residem em outras cidades 
que estiveram participando efetivamente de: conferências, mesa redonda, minicursos, oficinas e sessão temáticas. O Copeninho teve uma programação estratégica baseada 
nas relações étnico-raciais na perspectiva lúdica. É de suma importância a implementação do lúdico educativo, pois o mesmo visa a afirmação da identidade étnico-racial que 
prima a faixa etária de 5 a 12 anos. Nesta idade as crianças estão em formação de personalidade e é prioridade uma releitura do que se estabelece socialmente, da quebra 
de paradigmas do que ‘’ normalmente ‘’ é vinculado sob um padrão eurocêntrico. Nesta perspectiva, foi ofertado às crianças oficinas, jogos, dinâmicas, valores civilizatórios 
que contemplam a (musicalidade, ancestralidade, oralidade, religiosidade, memória, ludicidade, energia vital, circularidade, corporeidade); valores estes que consolidam a 
identidade étnico-racial. 
 
OBJETIVO GERAL 
Proporcionar de um espaço lúdico-educativo para filho/as de pesquisadores/as que irão participar do X Copene, que contemple a temática da Educação para as Relações 
Étnico-Raciais, na perspectiva da resistência, enfrentamento e combate das diversas formas de racismo e da segregação da população negra nos espaços sociais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover um ambiente lúdico educativo onde as crianças possam expressar suas experiências; 
Fomentar a interação entre os participantes através de diálogo, brincadeiras, músicas e jogos; 
Concretizar noções étnico-raciais que possam colaborar na sua identidade; 
Aproximar e incentivar a participação das crianças com os congressistas em um ambiente de interação; 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes de diversas licenciaturas que estiveram sendo monitores do Copeninho contribuindo para sua formação inicial. Oficineiros que ministraram atividades relacionadas 
às relações étnico-raciais divulgando suas atividades. Filho/as de pesquisadores/as participantes do X Copene. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia 
 

 

 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

COPENINHO: Construindo identidade étnico- racial no espaço lúdico e educativo 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º 

Data: 10/01/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17642/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão Roda de Conversa Ligações Brasil
- África, conexões ancestrais., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da
Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 04/08/2018, sob a coordenação do(a) Luciane
Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 10 horas.

Uberlândia (MG), 02 de Outubro de 2018.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: c162.86d0.9646.41e3.609d.2738.d2e2.0423 - em 02/10/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 

 

Roda de Conversa Ligações Brasil - África, conexões ancestrais. 

PROPOSTA 
Roda de conversa com a Profª Drª Cecile Dolisane, da Universidade Yaundé I, da República de Camarões, Prof. Dr.ª Suzana Carmo - UFU e Prof. Dr. Benjamin 
Xavier de Paula - UFU, mediada pela Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves que abarcará temáticas como africanidades, ancestralidade, história da África, 
mulheres negras e literatura. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover intercâmbio internacional, buscando estabelecer conexões entre o Brasil e África na perspectiva de conhecimento sobre o pan-africanismo e o 
combate ao racismo em diversos países, sob o foco da literatura e do feminismo negro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Estabelecer conexões entre cultura africana e brasileira por meio do debate entre convergências e divergências entre essas culturas, buscando a promoção da 
equidade racial. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes e docentes, movimentos sociais diversos e a comunidade negra. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisã.o de Registro e Informação de 

Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 21/08/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17720/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador da atividade de extensão Roda de Conversa Ligações Brasil - África, conexões
ancestrais., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 04/08/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com
carga horária de 8 horas.

Uberlândia (MG), 02 de Outubro de 2018.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 48fb.95fd.fe3d.aca8.bd21.e469.cb0c.dbf5 - em 02/10/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 

 

Roda de Conversa Ligações Brasil - África, conexões ancestrais. 

PROPOSTA 
Roda de conversa com a Profª Drª Cecile Dolisane, da Universidade Yaundé I, da República de Camarões, Prof. Dr.ª Suzana Carmo - UFU e Prof. Dr. Benjamin 
Xavier de Paula - UFU, mediada pela Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves que abarcará temáticas como africanidades, ancestralidade, história da África, 
mulheres negras e literatura. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover intercâmbio internacional, buscando estabelecer conexões entre o Brasil e África na perspectiva de conhecimento sobre o pan-africanismo e o 
combate ao racismo em diversos países, sob o foco da literatura e do feminismo negro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Estabelecer conexões entre cultura africana e brasileira por meio do debate entre convergências e divergências entre essas culturas, buscando a promoção da 
equidade racial. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes e docentes, movimentos sociais diversos e a comunidade negra. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisã.o de Registro e Informação de 

Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 21/08/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17720/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 02 de Outubro de 2018.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 24fe.a79d.c443.b381.cd2e.a57b.9fcc.23c1 - em 02/10/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Roda de Conversa Ligações Brasil - África, conexões ancestrais.
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 04/08/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga
horária de 4 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 

 

Roda de Conversa Ligações Brasil - África, conexões ancestrais. 

PROPOSTA 
Roda de conversa com a Profª Drª Cecile Dolisane, da Universidade Yaundé I, da República de Camarões, Prof. Dr.ª Suzana Carmo - UFU e Prof. Dr. Benjamin 
Xavier de Paula - UFU, mediada pela Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves que abarcará temáticas como africanidades, ancestralidade, história da África, 
mulheres negras e literatura. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover intercâmbio internacional, buscando estabelecer conexões entre o Brasil e África na perspectiva de conhecimento sobre o pan-africanismo e o 
combate ao racismo em diversos países, sob o foco da literatura e do feminismo negro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Estabelecer conexões entre cultura africana e brasileira por meio do debate entre convergências e divergências entre essas culturas, buscando a promoção da 
equidade racial. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes e docentes, movimentos sociais diversos e a comunidade negra. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisã.o de Registro e Informação de 

Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 21/08/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17720/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão De Maré em maré: relato de
experiência participação na Universidade Popular dos Movimentos Sociais na Maré - MARIELLE VIVE!,
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 20/08/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga
horária de 8 horas.

Uberlândia (MG), 02 de Outubro de 2018.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: c880.5e7c.28c5.e6c8.2559.3867.8eac.6238 - em 02/10/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

De Maré em maré: relato de experiência participação na Universidade Popular dos Movimentos Sociais na Maré - 
MARIELLE VIVE! 

PROPOSTA 
O relato de experiência deu ciência às atividades presenciadas/vivenciadas durante a Oficina da Universidade Popular dos Movimentos sociais - UPMS "Marielle 
Vive! Os movimentos sociais e as lutas pela construção de alternativas democráticas frente às múltiplas faces da violência" realizada entre os dias 14 e 16 de 
junho de 2018, no Museu da Favela da Maré - Rio de Janeiro. A programação contou com reflexões e atos públicos. Todas as atividades puderam demonstrar a 
importância educacional e política do Museu na Maré em seu contexto. 
 
OBJETIVO GERAL 
Relatar a experiência educativa vivenciada durante a UPMS da Maré, propiciando assim uma visão pedagógica das ações dos movimentos sociais como 
facilitador na construção de uma sociedade equânime e formação de cidadãos e cidadãs transformadores da mesma. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Descrever atividades vivenciadas na UPMS; 
Relacionar as atividades realizadas na UPMS com o processo educativo transformador; 
Explanar sobre as possibilidades de transformação social a partir dos processos educacionais produzidos em espaços não escolares. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Docentes; Discentes; Comunidade escolar e geral. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 18/09/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17744/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador da atividade de extensão De Maré em maré: relato de experiência participação na
Universidade Popular dos Movimentos Sociais na Maré - MARIELLE VIVE!, promovido(a) pelo(a) Instituto de
Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de
20/08/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 20 horas.

Uberlândia (MG), 02 de Outubro de 2018.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 201c.3c6e.fe2c.5b43.285b.37f1.8542.9de2 - em 02/10/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

De Maré em maré: relato de experiência participação na Universidade Popular dos Movimentos Sociais na Maré - 
MARIELLE VIVE! 

PROPOSTA 
O relato de experiência deu ciência às atividades presenciadas/vivenciadas durante a Oficina da Universidade Popular dos Movimentos sociais - UPMS "Marielle 
Vive! Os movimentos sociais e as lutas pela construção de alternativas democráticas frente às múltiplas faces da violência" realizada entre os dias 14 e 16 de 
junho de 2018, no Museu da Favela da Maré - Rio de Janeiro. A programação contou com reflexões e atos públicos. Todas as atividades puderam demonstrar a 
importância educacional e política do Museu na Maré em seu contexto. 
 
OBJETIVO GERAL 
Relatar a experiência educativa vivenciada durante a UPMS da Maré, propiciando assim uma visão pedagógica das ações dos movimentos sociais como 
facilitador na construção de uma sociedade equânime e formação de cidadãos e cidadãs transformadores da mesma. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Descrever atividades vivenciadas na UPMS; 
Relacionar as atividades realizadas na UPMS com o processo educativo transformador; 
Explanar sobre as possibilidades de transformação social a partir dos processos educacionais produzidos em espaços não escolares. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Docentes; Discentes; Comunidade escolar e geral. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 18/09/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17744/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 02 de Outubro de 2018.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: a0d4.e3d8.129c.fd65.368f.8aba.8c69.1e25 - em 02/10/2018.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão De Maré em maré: relato de experiência participação na Universidade
Popular dos Movimentos Sociais na Maré - MARIELLE VIVE! promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 20/08/2018, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 4 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

De Maré em maré: relato de experiência participação na Universidade Popular dos Movimentos Sociais na Maré - 
MARIELLE VIVE! 

PROPOSTA 
O relato de experiência deu ciência às atividades presenciadas/vivenciadas durante a Oficina da Universidade Popular dos Movimentos sociais - UPMS "Marielle 
Vive! Os movimentos sociais e as lutas pela construção de alternativas democráticas frente às múltiplas faces da violência" realizada entre os dias 14 e 16 de 
junho de 2018, no Museu da Favela da Maré - Rio de Janeiro. A programação contou com reflexões e atos públicos. Todas as atividades puderam demonstrar a 
importância educacional e política do Museu na Maré em seu contexto. 
 
OBJETIVO GERAL 
Relatar a experiência educativa vivenciada durante a UPMS da Maré, propiciando assim uma visão pedagógica das ações dos movimentos sociais como 
facilitador na construção de uma sociedade equânime e formação de cidadãos e cidadãs transformadores da mesma. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Descrever atividades vivenciadas na UPMS; 
Relacionar as atividades realizadas na UPMS com o processo educativo transformador; 
Explanar sobre as possibilidades de transformação social a partir dos processos educacionais produzidos em espaços não escolares. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Docentes; Discentes; Comunidade escolar e geral. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 18/09/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17744/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador da atividade de extensão Ciclo de debates dos movimentos sociais. Movimentos
sociais e Educação: formas de reexistência aos diversos golpes., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/09/2018 a
30/09/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 30 horas.

Uberlândia (MG), 29 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 0ff6.906c.6dab.bab0.f6c2.5029.71b2.92d9 - em 29/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Ciclo de debates dos movimentos sociais. Movimentos sociais e Educação: formas de reexistência aos diversos golpes. 

PROPOSTA 

O Ciclo dos Movimentos sociais: "Movimentos sociais e Educação: formas de reexistência aos diversos golpes” busca promover o diálogo entre os diferentes movimentos 

sociais, afim de que todos olhem para as questões relacionadas a território, cidade, juventude e cidadania de acordo com seus próprios valores e saberes, e de forma 

conjunta, buscarem formas de solucionarem problemas e potencializarem alternativas criativas. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover o diálogo sobre os diferentes movimentos sociais, afim de que todos olhem para as questões relacionadas aos diversos golpes sobre os direitos civis sofridos na 

sociedade brasileira contemporânea, e de acordo com seus próprios valores e saberes, e de forma conjunta, buscarem formas de solucionarem problemas e potencializarem 

alternativas criativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar estudo sobre os diversos movimentos sociais na perspectiva de entender formas de combate aos retrocessos sociais. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Movimentos sociais. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal - Instituto de Ciências Humanas 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 18/12/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17745/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão  



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 29 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 9b20.90a4.cd8f.25f9.9e02.4c41.501a.5785 - em 29/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Ciclo de debates dos movimentos sociais. Movimentos sociais e
Educação: formas de reexistência aos diversos golpes. promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do
Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/09/2018 a 30/09/2018, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 20 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Ciclo de debates dos movimentos sociais. Movimentos sociais e Educação: formas de reexistência aos diversos golpes. 

PROPOSTA 

O Ciclo dos Movimentos sociais: "Movimentos sociais e Educação: formas de reexistência aos diversos golpes” busca promover o diálogo entre os diferentes movimentos 

sociais, afim de que todos olhem para as questões relacionadas a território, cidade, juventude e cidadania de acordo com seus próprios valores e saberes, e de forma 

conjunta, buscarem formas de solucionarem problemas e potencializarem alternativas criativas. 

 

OBJETIVO GERAL 

Promover o diálogo sobre os diferentes movimentos sociais, afim de que todos olhem para as questões relacionadas aos diversos golpes sobre os direitos civis sofridos na 

sociedade brasileira contemporânea, e de acordo com seus próprios valores e saberes, e de forma conjunta, buscarem formas de solucionarem problemas e potencializarem 

alternativas criativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar estudo sobre os diversos movimentos sociais na perspectiva de entender formas de combate aos retrocessos sociais. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Movimentos sociais. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal - Instituto de Ciências Humanas 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 18/12/2018 Cadastro SIEX/UFU: 17745/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão  



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 19 de Outubro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 97cb.a583.ee75.27ce.df96.15e6.2fd1.3b74 - em 19/10/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Estágios de vivência: cultura afro-brasileira e educação para as relações
étnico-raciais promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de
Uberlândia, vinculado ao programa 'PEIC 2019-2020', realizado(a) no período de 01/08/2019 a 30/09/2020, sob a
coordenação do(a) Anderson Pereira Portuguez, com carga horária de 12 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenação: 
Prof. Anderson Pereira Portuguez 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Estágios de vivência: cultura afro-brasileira e educação para as relações étnico-raciais 

PROPOSTA 

O projeto é parte de uma ação maior cujo objetivo é contribuir na formação continuada de professores em atuação nas escolas de Ituiutaba e região, bem como de estudantes 

dos cursos de Licenciatura do campus Pontal. Tal ação visa à implementação das leis 10.639 e 11.645, cujo cumprimento efetivo ainda se constitui um desafio às escolas no 

que concerne a construção de práticas concernentes com uma educação para as relações étnico-raciais. Na etapa a ser executado com fomento do PEIC 2019-2020, a partir 

de estágios de vivência em comunidades tradicionais de matriz afrobrasileira (o que encontra respaldo na literatura produzida na área sobre o ensinar e aprender nessa 

perspectiva), pretende-se que os docentes e discentes envolvidos produzam e implementem em suas unidades escolares projetos de intervenção relativos à temática, sob 

orientação e acompanhamento da equipe executora do PEIC.  
 

OBJETIVO GERAL 

Subsidiar processos de formação inicial de estudantes das licenciaturas e formação continuada de professores/as que atuam na Educação Infantil, anos iniciais e finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio das redes estadual e municipal de Ituiutaba e região, por meio de estágios de vivência em comunidades de tradição afro-brasileira, cujo 

mote será a publicação África Mítica. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar momentos de reflexão sobre a identidade e a cultura negra, tanto para os/as estudantes das licenciaturas do Campus Pontal quanto para os/as profissionais 

envolvidos/as das escolas públicas de Ituiutaba e região; difundir a cultura negra às instituições escolares públicas de Ituiutaba e região, por meio de propostas de intervenção 

dos/as profissionais das escolas públicas; elaborar material teórico-prático dos trabalhos desenvolvidos nas instituições de ensino participantes. 
 

PÚBLICO ALMEJADO 

Comunidade interna e externa UFU. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia/Ilè Àse Tobi Babá Olorigbin 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 19/10/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18175/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador do(a) Comissao Organizadora da atividade de extensão III Congresso étnico-racial:
Vozes da diversidade, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade
Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 21/11/2018 a 23/11/2018, sob a coordenação do(a) Maria
Aparecida Augusto Satto Vilela, com carga horária de 40 horas.

Uberlândia (MG), 31 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 8927.e00d.3c13.fdbb.2345.15b8.bca0.7269 - em 31/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Maria Aparecida Augusto Satto Vilela 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

III Congresso étnico-racial: Vozes da diversidade 

PROPOSTA 
O III Congresso Étnico-racial: Vozes da diversidade, por meio de um trabalho coletivo, destaca a importância da discussão de temáticas que possibilitem um movimento 
teórico e fundamentem a prática social, contestando preconceitos e discriminações a indivíduos e grupos sociais e/ou culturais dentro e fora do espaço escolar. Ressalta-se, 
pelo contexto sócio-político-econômico brasileiro, a relevância de debates e relatos sobre resistência e garantia de direitos, patrimônio cultural e científico das etnias, assim 
como de elaboração de ações que desconstruam atitudes etnocêntricas que valorizam apenas alguns saberes, modos de vida e religiões específicas, dentre outros. 
 
OBJETIVO GERAL 
Debater os efeitos da colonização no currículo escolar, nas práticas de ensino, nos modos de pensar e agir da sociedade, de modo a construir possibilidades de 
descolonização, propiciando a valorização da diversidade, da construção e da afirmação da identidade e do multiculturalismo em instituições sociais como a escola, a 
Universidade, dentre outras. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Propiciar condições para a difusão da cultura afro-brasileira em espaços escolares e não escolares; Sensibilizar as/os educadoras/es sobre a importância das temáticas: 
relações étnico-raciais, cultura e descolonização, subsidiando-se pelas Leis 10639/2003 e 11645/2008; Oportunizar às/aos docentes a participação no desenvolvimento e 
socialização de temáticas a serem tratadas em sala de aula em relação à etnia, raça, identidade e diversidade etc.; Socializar e fomentar reflexões sobre a temática do evento 
em espaços não escolares; Contribuir para a realização de momentos de formação para a comunidade interna e externa ao Campus Pontal, Universidade Federal de 
Uberlândia. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Professoras/es e gestores da educação básica de Ituiutaba e região; estudantes e professores da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, e das universidades e 
faculdades locais, regionais e nacionais, dentre outros. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia - Campus Pontal 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 25/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18430/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador da atividade de extensão III Congresso étnico-racial: Vozes da diversidade,
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 21/11/2018 a 23/11/2018, sob a coordenação do(a) Maria Aparecida Augusto Satto
Vilela, com carga horária de 50 horas.

Uberlândia (MG), 31 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 9c98.e5de.ddb5.4d9a.f2f1.fb9d.88ad.9f8a - em 31/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Maria Aparecida Augusto Satto Vilela 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

III Congresso étnico-racial: Vozes da diversidade 

PROPOSTA 
O III Congresso Étnico-racial: Vozes da diversidade, por meio de um trabalho coletivo, destaca a importância da discussão de temáticas que possibilitem um movimento 
teórico e fundamentem a prática social, contestando preconceitos e discriminações a indivíduos e grupos sociais e/ou culturais dentro e fora do espaço escolar. Ressalta-se, 
pelo contexto sócio-político-econômico brasileiro, a relevância de debates e relatos sobre resistência e garantia de direitos, patrimônio cultural e científico das etnias, assim 
como de elaboração de ações que desconstruam atitudes etnocêntricas que valorizam apenas alguns saberes, modos de vida e religiões específicas, dentre outros. 
 
OBJETIVO GERAL 
Debater os efeitos da colonização no currículo escolar, nas práticas de ensino, nos modos de pensar e agir da sociedade, de modo a construir possibilidades de 
descolonização, propiciando a valorização da diversidade, da construção e da afirmação da identidade e do multiculturalismo em instituições sociais como a escola, a 
Universidade, dentre outras. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Propiciar condições para a difusão da cultura afro-brasileira em espaços escolares e não escolares; Sensibilizar as/os educadoras/es sobre a importância das temáticas: 
relações étnico-raciais, cultura e descolonização, subsidiando-se pelas Leis 10639/2003 e 11645/2008; Oportunizar às/aos docentes a participação no desenvolvimento e 
socialização de temáticas a serem tratadas em sala de aula em relação à etnia, raça, identidade e diversidade etc.; Socializar e fomentar reflexões sobre a temática do evento 
em espaços não escolares; Contribuir para a realização de momentos de formação para a comunidade interna e externa ao Campus Pontal, Universidade Federal de 
Uberlândia. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Professoras/es e gestores da educação básica de Ituiutaba e região; estudantes e professores da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, e das universidades e 
faculdades locais, regionais e nacionais, dentre outros. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia - Campus Pontal 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 25/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18430/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 31 de Janeiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: d9bf.23a8.0b5e.0dd0.3e1c.7698.51da.8878 - em 31/01/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão III Congresso étnico-racial: Vozes da diversidade promovido(a) pelo(a)
Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período
de 21/11/2018 a 23/11/2018, sob a coordenação do(a) Maria Aparecida Augusto Satto Vilela, com carga horária de
30 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Maria Aparecida Augusto Satto Vilela 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

III Congresso étnico-racial: Vozes da diversidade 

PROPOSTA 
O III Congresso Étnico-racial: Vozes da diversidade, por meio de um trabalho coletivo, destaca a importância da discussão de temáticas que possibilitem um movimento 
teórico e fundamentem a prática social, contestando preconceitos e discriminações a indivíduos e grupos sociais e/ou culturais dentro e fora do espaço escolar. Ressalta-se, 
pelo contexto sócio-político-econômico brasileiro, a relevância de debates e relatos sobre resistência e garantia de direitos, patrimônio cultural e científico das etnias, assim 
como de elaboração de ações que desconstruam atitudes etnocêntricas que valorizam apenas alguns saberes, modos de vida e religiões específicas, dentre outros. 
 
OBJETIVO GERAL 
Debater os efeitos da colonização no currículo escolar, nas práticas de ensino, nos modos de pensar e agir da sociedade, de modo a construir possibilidades de 
descolonização, propiciando a valorização da diversidade, da construção e da afirmação da identidade e do multiculturalismo em instituições sociais como a escola, a 
Universidade, dentre outras. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Propiciar condições para a difusão da cultura afro-brasileira em espaços escolares e não escolares; Sensibilizar as/os educadoras/es sobre a importância das temáticas: 
relações étnico-raciais, cultura e descolonização, subsidiando-se pelas Leis 10639/2003 e 11645/2008; Oportunizar às/aos docentes a participação no desenvolvimento e 
socialização de temáticas a serem tratadas em sala de aula em relação à etnia, raça, identidade e diversidade etc.; Socializar e fomentar reflexões sobre a temática do evento 
em espaços não escolares; Contribuir para a realização de momentos de formação para a comunidade interna e externa ao Campus Pontal, Universidade Federal de 
Uberlândia. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Professoras/es e gestores da educação básica de Ituiutaba e região; estudantes e professores da Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, e das universidades e 
faculdades locais, regionais e nacionais, dentre outros. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia - Campus Pontal 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 25/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18430/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão Projeto TransNegressão :
Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU. (Turmas I e
II), promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 05/03/2019 a 30/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves,
com carga horária de 220 horas.

Uberlândia (MG), 17 de Janeiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: a309.f8b9.cc09.c714.7cff.074e.8187.48b7 - em 17/01/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto TransNegressão: Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-
graduação - FACIP/UFU. (Turmas I e II) 

PROPOSTA 
O Projeto TransNegressão focará suas ações em favor de potencializar o processo formativo a aluno/as negro/as afim de que esse grupo seja representado na pós-graduação, 
equipando-os para a construção de projetos de pesquisa consistentes apropriados para concorrerem em processos seletivos de pós graduação de diversas universidades. Desta forma, 
o objeto deste projeto é potencializar a população negra para ingresso em programa de pós-graduação superando assim obstáculos ideológicos, políticos e preconceituosos. 
Subvertendo assim a lógica eurocêntrica vigente nas instituições de pesquisa e nos órgãos de decisão sobre as políticas científicas. Da mesma forma que o Teatro Experimental do 
Negro, liderado por Abdias do Nascimento, este projeto pretende dar continuidade ao processo coletivo de superação do racismo. As turmas serão ofertadas no Campus Pontal ( 
Ituiutaba) e Campus Santa Mônica ( Uberlândia). 
 
OBJETIVO GERAL 
Estimular pessoas provenientes de segmentos sociais sub-representados no ensino superior a prosseguir os estudos, como estratégia para o aprimoramento profissional, contribuindo 
para que os candidatos adquiram condições de acesso à pós-graduação para maior equidade e diversidade no mestrado e doutorado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover a diversificação de áreas de conhecimento frequentadas no mestrado ou doutorado por pessoas que provêm de segmentos sociais sub-representados no ensino superior 
para além daquelas tradicionalmente escolhidas; 
Institucionalizar experiências de formação preparatória para o processo seletivo no mestrado no contexto de práticas de ação afirmativa, nas diversas áreas do conhecimento (História, 
cultura e diversidade; práticas, saberes e formação docente; políticas públicas e ações afirmativas e organização do espaço). 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Destinadas à graduados ou estudantes concluintes de graduação; autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, que tenham sido beneficiários de algum sistema de ação afirmativa, bolsistas de projetos (pesquisa ou extensão) relacionados à temas de exclusão, que 
possuam renda familiar de, no máximo, 5(cinco) salários mínimos, que sejam potenciais candidatos(as) à seleção dos Programas de Mestrado das diversas áreas do conhecimento. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
ICH Pon/UFU e Campus Santa Mônica. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º 

Data: 12/12/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18586/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Bolsista da atividade de extensão Projeto TransNegressão : Curso de aperfeiçoamento e formação
acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU. (Turmas I e II), promovido(a) pelo(a) Instituto de
Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de
05/03/2019 a 30/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 400
horas.

Uberlândia (MG), 17 de Janeiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: af3f.1304.3173.ed2d.76aa.5407.87a8.2968 - em 17/01/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto TransNegressão: Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-
graduação - FACIP/UFU. (Turmas I e II) 

PROPOSTA 
O Projeto TransNegressão focará suas ações em favor de potencializar o processo formativo a aluno/as negro/as afim de que esse grupo seja representado na pós-graduação, 
equipando-os para a construção de projetos de pesquisa consistentes apropriados para concorrerem em processos seletivos de pós graduação de diversas universidades. Desta forma, 
o objeto deste projeto é potencializar a população negra para ingresso em programa de pós-graduação superando assim obstáculos ideológicos, políticos e preconceituosos. 
Subvertendo assim a lógica eurocêntrica vigente nas instituições de pesquisa e nos órgãos de decisão sobre as políticas científicas. Da mesma forma que o Teatro Experimental do 
Negro, liderado por Abdias do Nascimento, este projeto pretende dar continuidade ao processo coletivo de superação do racismo. As turmas serão ofertadas no Campus Pontal ( 
Ituiutaba) e Campus Santa Mônica ( Uberlândia). 
 
OBJETIVO GERAL 
Estimular pessoas provenientes de segmentos sociais sub-representados no ensino superior a prosseguir os estudos, como estratégia para o aprimoramento profissional, contribuindo 
para que os candidatos adquiram condições de acesso à pós-graduação para maior equidade e diversidade no mestrado e doutorado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover a diversificação de áreas de conhecimento frequentadas no mestrado ou doutorado por pessoas que provêm de segmentos sociais sub-representados no ensino superior 
para além daquelas tradicionalmente escolhidas; 
Institucionalizar experiências de formação preparatória para o processo seletivo no mestrado no contexto de práticas de ação afirmativa, nas diversas áreas do conhecimento (História, 
cultura e diversidade; práticas, saberes e formação docente; políticas públicas e ações afirmativas e organização do espaço). 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Destinadas à graduados ou estudantes concluintes de graduação; autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, que tenham sido beneficiários de algum sistema de ação afirmativa, bolsistas de projetos (pesquisa ou extensão) relacionados à temas de exclusão, que 
possuam renda familiar de, no máximo, 5(cinco) salários mínimos, que sejam potenciais candidatos(as) à seleção dos Programas de Mestrado das diversas áreas do conhecimento. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
ICH Pon/UFU e Campus Santa Mônica. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º 

Data: 12/12/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18586/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de oliveira Souza

participou como Coordenador da atividade de extensão Projeto TransNegressão : Curso de aperfeiçoamento e
formação acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU. (Turmas I e II) promovido(a) pelo(a) Instituto
de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de
05/03/2019 a 30/12/2019, com carga horária de 250 horas.

Uberlândia (MG), 17 de Janeiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: bf8d.b151.1d3e.679c.85ec.9d8d.5d49.1a98 - em 17/01/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto TransNegressão: Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-
graduação - FACIP/UFU. (Turmas I e II) 

PROPOSTA 
O Projeto TransNegressão focará suas ações em favor de potencializar o processo formativo a aluno/as negro/as afim de que esse grupo seja representado na pós-graduação, 
equipando-os para a construção de projetos de pesquisa consistentes apropriados para concorrerem em processos seletivos de pós graduação de diversas universidades. Desta forma, 
o objeto deste projeto é potencializar a população negra para ingresso em programa de pós-graduação superando assim obstáculos ideológicos, políticos e preconceituosos. 
Subvertendo assim a lógica eurocêntrica vigente nas instituições de pesquisa e nos órgãos de decisão sobre as políticas científicas. Da mesma forma que o Teatro Experimental do 
Negro, liderado por Abdias do Nascimento, este projeto pretende dar continuidade ao processo coletivo de superação do racismo. As turmas serão ofertadas no Campus Pontal ( 
Ituiutaba) e Campus Santa Mônica ( Uberlândia). 
 
OBJETIVO GERAL 
Estimular pessoas provenientes de segmentos sociais sub-representados no ensino superior a prosseguir os estudos, como estratégia para o aprimoramento profissional, contribuindo 
para que os candidatos adquiram condições de acesso à pós-graduação para maior equidade e diversidade no mestrado e doutorado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover a diversificação de áreas de conhecimento frequentadas no mestrado ou doutorado por pessoas que provêm de segmentos sociais sub-representados no ensino superior 
para além daquelas tradicionalmente escolhidas; 
Institucionalizar experiências de formação preparatória para o processo seletivo no mestrado no contexto de práticas de ação afirmativa, nas diversas áreas do conhecimento (História, 
cultura e diversidade; práticas, saberes e formação docente; políticas públicas e ações afirmativas e organização do espaço). 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Destinadas à graduados ou estudantes concluintes de graduação; autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, que tenham sido beneficiários de algum sistema de ação afirmativa, bolsistas de projetos (pesquisa ou extensão) relacionados à temas de exclusão, que 
possuam renda familiar de, no máximo, 5(cinco) salários mínimos, que sejam potenciais candidatos(as) à seleção dos Programas de Mestrado das diversas áreas do conhecimento. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
ICH Pon/UFU e Campus Santa Mônica. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º 

Data: 12/12/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18586/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora do Projeto A voz da comunidade: arte e etnomatemática o elo
entre as tradições da atividade de extensão Programa Institucional de Apoio à Cultura - PIAC Estudantil ,
promovido(a) pelo(a) Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - DICULT (PROEXC DICULT) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 07/05/2018 a 31/12/2018, sob a coordenação do(a) JANETE APARECIDA
FERNANDES, com carga horária de 40 horas.

Uberlândia (MG), 14 de Fevereiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 2e7f.58b5.4303.f565.3986.87ab.9f75.45f7 - em 14/02/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



PROPOSTA 
O Presente Programa visou apoiar propostas pleiteantes ao apoio institucional para o desenvolvimento de ações de arte e cultura propostas por estudantes de 
Graduação da UFU nos Campi Uberlândia, Pontal, Monte Carmelo e Patos de Minas. O Programa em questão visou estabelecer regras e ampliar para toda a 
Universidade as oportunidades de solicitação de apoio às ações de arte e cultura, com atendimento em fluxo contínuo e atendendo às regras administrativas da UFU e 
do Governo Federal e respeitando a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
OBJETIVO GERAL 
Apoiar o desenvolvimento de ações culturais que promovam o fortalecimento da cultura integrada ao ensino, à pesquisa e à extensão de modo indissociável, 
ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o fortalecimento da cidadania. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ampliação do acesso de estudantes da UFU, e suas respectivas comunidades, em atividades de caráter predominantemente artístico e/ou cultural;  
Formação ampliada de estudantes da UFU, por meio da incorporação de conhecimentos adquiridos nas atividades artísticas e/ou culturais;  
Fortalecimento da cultura e da arte produzida pelos discentes da UFU. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes de graduação da UFU. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações foram desenvolvidas nos espaços da UFU. 

 

 

 

Programa Institucional de Apoio à Cultura - PIAC Estudantil 

 

Realização: 
Diretoria de Cultura  
   
Coordenadora: 
Janete Aparecida Fernandes 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira  
 
Diretor de Cultura  
Prof. Dr. Alexandre José Molina  
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 14/02/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18669/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador(a) do Projeto A voz da comunidade: arte e etnomatemática o elo entre ensino e
comunidade da atividade de extensão Programa Institucional de Apoio à Cultura - PIAC Estudantil ,
promovido(a) pelo(a) Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - DICULT (PROEXC DICULT) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 07/05/2018 a 31/12/2018, sob a coordenação do(a) JANETE APARECIDA
FERNANDES, com carga horária de 60 horas.

Uberlândia (MG), 14 de Fevereiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 1460.a43b.cb97.d201.2152.59d3.bf85.cb92 - em 14/02/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



PROPOSTA 
O Presente Programa visou apoiar propostas pleiteantes ao apoio institucional para o desenvolvimento de ações de arte e cultura propostas por estudantes de 
Graduação da UFU nos Campi Uberlândia, Pontal, Monte Carmelo e Patos de Minas. O Programa em questão visou estabelecer regras e ampliar para toda a 
Universidade as oportunidades de solicitação de apoio às ações de arte e cultura, com atendimento em fluxo contínuo e atendendo às regras administrativas da UFU e 
do Governo Federal e respeitando a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
OBJETIVO GERAL 
Apoiar o desenvolvimento de ações culturais que promovam o fortalecimento da cultura integrada ao ensino, à pesquisa e à extensão de modo indissociável, 
ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o fortalecimento da cidadania. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ampliação do acesso de estudantes da UFU, e suas respectivas comunidades, em atividades de caráter predominantemente artístico e/ou cultural;  
Formação ampliada de estudantes da UFU, por meio da incorporação de conhecimentos adquiridos nas atividades artísticas e/ou culturais;  
Fortalecimento da cultura e da arte produzida pelos discentes da UFU. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes de graduação da UFU. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações foram desenvolvidas nos espaços da UFU. 

 

 

 

Programa Institucional de Apoio à Cultura - PIAC Estudantil 

 

Realização: 
Diretoria de Cultura  
   
Coordenadora: 
Janete Aparecida Fernandes 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira  
 
Diretor de Cultura  
Prof. Dr. Alexandre José Molina  
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 14/02/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18669/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

participou do(a) Projeto, ' A Voz da Comunidade: Arte e Etnomatemática o elo entre ensino e comunidade',
no(s) dia(s) 10/06 a 30/09/2018, como parte das atividades do(a) Programa Institucional de Apoio à Cultura - PIAC
Estudantil , promovido(a) pelo(a) Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - DICULT (PROEXC DICULT) da Universidade
Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 07/05/2018 a 31/12/2018, sob a coordenação do(a) JANETE
APARECIDA FERNANDES, com carga horária de 50 horas.

Uberlândia (MG), 14 de Fevereiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: b01e.817a.cf05.8895.4087.6722.e48a.4685 - em 14/02/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



PROPOSTA 
O Presente Programa visou apoiar propostas pleiteantes ao apoio institucional para o desenvolvimento de ações de arte e cultura propostas por estudantes de 
Graduação da UFU nos Campi Uberlândia, Pontal, Monte Carmelo e Patos de Minas. O Programa em questão visou estabelecer regras e ampliar para toda a 
Universidade as oportunidades de solicitação de apoio às ações de arte e cultura, com atendimento em fluxo contínuo e atendendo às regras administrativas da UFU e 
do Governo Federal e respeitando a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
OBJETIVO GERAL 
Apoiar o desenvolvimento de ações culturais que promovam o fortalecimento da cultura integrada ao ensino, à pesquisa e à extensão de modo indissociável, 
ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o fortalecimento da cidadania. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ampliação do acesso de estudantes da UFU, e suas respectivas comunidades, em atividades de caráter predominantemente artístico e/ou cultural;  
Formação ampliada de estudantes da UFU, por meio da incorporação de conhecimentos adquiridos nas atividades artísticas e/ou culturais;  
Fortalecimento da cultura e da arte produzida pelos discentes da UFU. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes de graduação da UFU. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações foram desenvolvidas nos espaços da UFU. 

 

 

 

Programa Institucional de Apoio à Cultura - PIAC Estudantil 

 

Realização: 
Diretoria de Cultura  
   
Coordenadora: 
Janete Aparecida Fernandes 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira  
 
Diretor de Cultura  
Prof. Dr. Alexandre José Molina  
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 14/02/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18669/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão Projeto Afrocientistas, promovido(a)
pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no
período de 11/03/2019 a 31/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária
de 800 horas.

Uberlândia (MG), 17 de Março de 2021.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 4c6e.7c23.33cb.7d1d.3f0d.2629.1ce0.8ebc - em 17/03/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – DICULT 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
  

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto Afrocientistas 

PROPOSTA 

As ações alocadas neste Projeto Afrocientista têm como intuito despertar a vocação científica e incentivar talentos entre estudantes negros e negras matriculados em escolas de ensino 

médio, mediante sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica desenvolvidas pelos Núcleos de Estudos Afro-brasileiro – NEAB Pontal. A proposta pedagógica do 

projeto se sustenta em três pilares: iniciação às práticas da ciência; instrumentalização sobre o fazer ciências; e, formação para a cidadania e mobilização social. 

 

OBJETIVO GERAL 

1) Fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, dando ênfase à visibilidade de produção de pesquisadores negros e negras, e 

à história, ainda silenciada, da produção negra na África e nas Diáspora 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2) Estabelecer parceria colaborativa entre a escola de educação básica, a ABPN, a universidade e os movimentos negros e das mulheres negras, assim como com a sociedade, em especial 

com os movimentos sociais por intermédio de suas representações como sujeitos sociais produtores de conhecimento, 3) Desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários ao 

letramento científico dos afrocientistas, via práticas interdisciplinares e multiculturalistas, com vistas a formação de um cidadão críticos, ético, generosos e consciente de sua humanidade, 4) 

Integrar as pesquisas realizados pelos cientistas negros e negras às práticas, às políticas, às teorias e ao currículo da educação básica e universitária; 5) Potencializar a ruptura com a 

fragmentação e o isolamento instituído entre o currículo das escolar e os movimentos sociais; 6) Promover integração social e cooperativa entre os diferentes níveis de ensino e os 

movimentos sociais negros. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Treze aluno/as do Ensino médio, sendo: 7 oriundos da EE Israel Pinheiro e 2 da EE Antonio de Souza Martins - Ituiutaba/ MG; 4 aluno/as bolsistas serão da cidade de Uberlândia. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia –Campus Santa Mônica 

 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 23/02/2021Cadastro SIEX/UFU:18674/21 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Ministrante do(a) Orientador , Tutor Pedagógico, no(s) dia(s) 01/03/2019 a 31/12/2019, como parte
das atividades do(a) Projeto Afrocientistas, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO)
da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 11/03/2019 a 31/12/2019, sob a coordenação
do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 800 horas.

Uberlândia (MG), 17 de Março de 2021.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 8b13.d0b0.87d9.967c.6bfd.d667.6045.07aa - em 17/03/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – DICULT 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
  

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto Afrocientistas 

PROPOSTA 

As ações alocadas neste Projeto Afrocientista têm como intuito despertar a vocação científica e incentivar talentos entre estudantes negros e negras matriculados em escolas de ensino 

médio, mediante sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica desenvolvidas pelos Núcleos de Estudos Afro-brasileiro – NEAB Pontal. A proposta pedagógica do 

projeto se sustenta em três pilares: iniciação às práticas da ciência; instrumentalização sobre o fazer ciências; e, formação para a cidadania e mobilização social. 

 

OBJETIVO GERAL 

1) Fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, dando ênfase à visibilidade de produção de pesquisadores negros e negras, e 

à história, ainda silenciada, da produção negra na África e nas Diáspora 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2) Estabelecer parceria colaborativa entre a escola de educação básica, a ABPN, a universidade e os movimentos negros e das mulheres negras, assim como com a sociedade, em especial 

com os movimentos sociais por intermédio de suas representações como sujeitos sociais produtores de conhecimento, 3) Desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários ao 

letramento científico dos afrocientistas, via práticas interdisciplinares e multiculturalistas, com vistas a formação de um cidadão críticos, ético, generosos e consciente de sua humanidade, 4) 

Integrar as pesquisas realizados pelos cientistas negros e negras às práticas, às políticas, às teorias e ao currículo da educação básica e universitária; 5) Potencializar a ruptura com a 

fragmentação e o isolamento instituído entre o currículo das escolar e os movimentos sociais; 6) Promover integração social e cooperativa entre os diferentes níveis de ensino e os 

movimentos sociais negros. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Treze aluno/as do Ensino médio, sendo: 7 oriundos da EE Israel Pinheiro e 2 da EE Antonio de Souza Martins - Ituiutaba/ MG; 4 aluno/as bolsistas serão da cidade de Uberlândia. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia –Campus Santa Mônica 

 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 23/02/2021Cadastro SIEX/UFU:18674/21 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 17 de Março de 2021.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 5579.476e.b2e3.0050.e32e.c098.5f88.314e - em 17/03/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Projeto Afrocientistas promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do
Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 11/03/2019 a 31/12/2019, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 800 horas.



 

 

 

Realização: 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – DICULT 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
  

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto Afrocientistas 

PROPOSTA 

As ações alocadas neste Projeto Afrocientista têm como intuito despertar a vocação científica e incentivar talentos entre estudantes negros e negras matriculados em escolas de ensino 

médio, mediante sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica desenvolvidas pelos Núcleos de Estudos Afro-brasileiro – NEAB Pontal. A proposta pedagógica do 

projeto se sustenta em três pilares: iniciação às práticas da ciência; instrumentalização sobre o fazer ciências; e, formação para a cidadania e mobilização social. 

 

OBJETIVO GERAL 

1) Fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, dando ênfase à visibilidade de produção de pesquisadores negros e negras, e 

à história, ainda silenciada, da produção negra na África e nas Diáspora 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2) Estabelecer parceria colaborativa entre a escola de educação básica, a ABPN, a universidade e os movimentos negros e das mulheres negras, assim como com a sociedade, em especial 

com os movimentos sociais por intermédio de suas representações como sujeitos sociais produtores de conhecimento, 3) Desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários ao 

letramento científico dos afrocientistas, via práticas interdisciplinares e multiculturalistas, com vistas a formação de um cidadão críticos, ético, generosos e consciente de sua humanidade, 4) 

Integrar as pesquisas realizados pelos cientistas negros e negras às práticas, às políticas, às teorias e ao currículo da educação básica e universitária; 5) Potencializar a ruptura com a 

fragmentação e o isolamento instituído entre o currículo das escolar e os movimentos sociais; 6) Promover integração social e cooperativa entre os diferentes níveis de ensino e os 

movimentos sociais negros. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Treze aluno/as do Ensino médio, sendo: 7 oriundos da EE Israel Pinheiro e 2 da EE Antonio de Souza Martins - Ituiutaba/ MG; 4 aluno/as bolsistas serão da cidade de Uberlândia. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia –Campus Santa Mônica 

 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 23/02/2021Cadastro SIEX/UFU:18674/21 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão MOJUBÁ: Formação identitária e
educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo., promovido(a) pelo(a) Instituto
de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de
01/04/2019 a 31/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 200
horas.

Uberlândia (MG), 04 de Agosto de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 494d.02fb.f177.20e9.cbbc.6992.078e.fac1 - em 04/08/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo 

PROPOSTA 
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABi Pontal é uma entidade que iniciou suas atividades em 2014, vinculada ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Universidade Federal de Uberlândia- NEAB UFU, com a finalidade de auxiliar a referida instituição a expandir seu espaço formativo e promover diálogos e ações para ampliar 
os olhares referentes à educação para as relações étnico-raciais e indígenas. As ações realizadas, tanto em Uberlândia quanto em Ituiutaba, buscaram promover a 
construção e socialização de saberes por meio do ensino, pesquisa e extensão, no desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, promoção de igualdade racial, 
construção da identidade e valorização das populações de origem afro-brasileira e indígena. Durante quatro anos, as ações foram desenvolvidas de forma concomitante, nas 
duas cidades. Impulsionados pelas mudanças promovidas pela criação do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, na Universidade Federal de Uberlândia, o grupo de 
professore/as pesquisadores/as desta instituição resolvem criar um núcleo próprio no Campus Pontal. 
 
OBJETIVO GERAL 
Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo” apresenta-se como uma proposta consonante com os pressupostos das 
Leis 10.639/03 e 11.645/08, o Parecer CNE/CP 003/2004 do Conselho Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-
raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover o processo de formação identitária; 
Nas relações étnico-raciais é relevante, tanto para negros/as como para branco/as, entenderem a construção histórica e social de suas identidades, para que se possa 
repensar o constructo social na perspectiva do combate ao racismo. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Profissionais da Educação Básica, professores/as da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, 
orientadores educacionais, inspetores escolares. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 04/08/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18676/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Ministrante do(a) PALESTRA , PAPO PRETO: NEABi PONTAL e os projetos e ações no Campus
Pontal , no(s) dia(s) 03/09/2019, como parte das atividades do(a) MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na
perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas
do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/04/2019 a 31/12/2019,
sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 2 horas.

Uberlândia (MG), 04 de Agosto de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: c190.f4f0.8017.e3ed.75af.e577.fb5d.390d - em 04/08/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo 

PROPOSTA 
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABi Pontal é uma entidade que iniciou suas atividades em 2014, vinculada ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Universidade Federal de Uberlândia- NEAB UFU, com a finalidade de auxiliar a referida instituição a expandir seu espaço formativo e promover diálogos e ações para ampliar 
os olhares referentes à educação para as relações étnico-raciais e indígenas. As ações realizadas, tanto em Uberlândia quanto em Ituiutaba, buscaram promover a 
construção e socialização de saberes por meio do ensino, pesquisa e extensão, no desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, promoção de igualdade racial, 
construção da identidade e valorização das populações de origem afro-brasileira e indígena. Durante quatro anos, as ações foram desenvolvidas de forma concomitante, nas 
duas cidades. Impulsionados pelas mudanças promovidas pela criação do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, na Universidade Federal de Uberlândia, o grupo de 
professore/as pesquisadores/as desta instituição resolvem criar um núcleo próprio no Campus Pontal. 
 
OBJETIVO GERAL 
Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo” apresenta-se como uma proposta consonante com os pressupostos das 
Leis 10.639/03 e 11.645/08, o Parecer CNE/CP 003/2004 do Conselho Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-
raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover o processo de formação identitária; 
Nas relações étnico-raciais é relevante, tanto para negros/as como para branco/as, entenderem a construção histórica e social de suas identidades, para que se possa 
repensar o constructo social na perspectiva do combate ao racismo. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Profissionais da Educação Básica, professores/as da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, 
orientadores educacionais, inspetores escolares. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 04/08/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18676/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Ministrante do(a) PALESTRA , LEI 10639 E O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, no(s) dia(s)
03/09/2019, como parte das atividades do(a) MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das
relações étnico-raciais e combate ao racismo., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal
(ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/04/2019 a 31/12/2019, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 2 horas.

Uberlândia (MG), 04 de Agosto de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: daf4.1750.3aab.f2b1.68a6.8972.0ac1.d4a4 - em 04/08/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo 

PROPOSTA 
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABi Pontal é uma entidade que iniciou suas atividades em 2014, vinculada ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Universidade Federal de Uberlândia- NEAB UFU, com a finalidade de auxiliar a referida instituição a expandir seu espaço formativo e promover diálogos e ações para ampliar 
os olhares referentes à educação para as relações étnico-raciais e indígenas. As ações realizadas, tanto em Uberlândia quanto em Ituiutaba, buscaram promover a 
construção e socialização de saberes por meio do ensino, pesquisa e extensão, no desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, promoção de igualdade racial, 
construção da identidade e valorização das populações de origem afro-brasileira e indígena. Durante quatro anos, as ações foram desenvolvidas de forma concomitante, nas 
duas cidades. Impulsionados pelas mudanças promovidas pela criação do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, na Universidade Federal de Uberlândia, o grupo de 
professore/as pesquisadores/as desta instituição resolvem criar um núcleo próprio no Campus Pontal. 
 
OBJETIVO GERAL 
Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo” apresenta-se como uma proposta consonante com os pressupostos das 
Leis 10.639/03 e 11.645/08, o Parecer CNE/CP 003/2004 do Conselho Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-
raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover o processo de formação identitária; 
Nas relações étnico-raciais é relevante, tanto para negros/as como para branco/as, entenderem a construção histórica e social de suas identidades, para que se possa 
repensar o constructo social na perspectiva do combate ao racismo. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Profissionais da Educação Básica, professores/as da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, 
orientadores educacionais, inspetores escolares. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 04/08/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18676/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 04 de Agosto de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 14c2.2dfe.864e.8a82.ee8f.0faf.6bd1.74d9 - em 04/08/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações
étnico-raciais e combate ao racismo. promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da
Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/04/2019 a 31/12/2019, sob a coordenação do(a)
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 200 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo 

PROPOSTA 
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABi Pontal é uma entidade que iniciou suas atividades em 2014, vinculada ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Universidade Federal de Uberlândia- NEAB UFU, com a finalidade de auxiliar a referida instituição a expandir seu espaço formativo e promover diálogos e ações para ampliar 
os olhares referentes à educação para as relações étnico-raciais e indígenas. As ações realizadas, tanto em Uberlândia quanto em Ituiutaba, buscaram promover a 
construção e socialização de saberes por meio do ensino, pesquisa e extensão, no desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, promoção de igualdade racial, 
construção da identidade e valorização das populações de origem afro-brasileira e indígena. Durante quatro anos, as ações foram desenvolvidas de forma concomitante, nas 
duas cidades. Impulsionados pelas mudanças promovidas pela criação do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, na Universidade Federal de Uberlândia, o grupo de 
professore/as pesquisadores/as desta instituição resolvem criar um núcleo próprio no Campus Pontal. 
 
OBJETIVO GERAL 
Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo” apresenta-se como uma proposta consonante com os pressupostos das 
Leis 10.639/03 e 11.645/08, o Parecer CNE/CP 003/2004 do Conselho Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-
raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover o processo de formação identitária; 
Nas relações étnico-raciais é relevante, tanto para negros/as como para branco/as, entenderem a construção histórica e social de suas identidades, para que se possa 
repensar o constructo social na perspectiva do combate ao racismo. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Profissionais da Educação Básica, professores/as da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, 
orientadores educacionais, inspetores escolares. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 04/08/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18676/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

participou do(a) Palestra , '2º Encontro de Negros e Negras do Pontal ', no(s) dia(s) 13/05/2019, como parte das
atividades do(a) MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e
combate ao racismo., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade
Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/04/2019 a 31/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane
Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 5 horas.

Uberlândia (MG), 04 de Agosto de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 4ca7.2a5c.539b.9bd8.631c.c89c.27cf.6403 - em 04/08/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo 

PROPOSTA 
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABi Pontal é uma entidade que iniciou suas atividades em 2014, vinculada ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Universidade Federal de Uberlândia- NEAB UFU, com a finalidade de auxiliar a referida instituição a expandir seu espaço formativo e promover diálogos e ações para ampliar 
os olhares referentes à educação para as relações étnico-raciais e indígenas. As ações realizadas, tanto em Uberlândia quanto em Ituiutaba, buscaram promover a 
construção e socialização de saberes por meio do ensino, pesquisa e extensão, no desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, promoção de igualdade racial, 
construção da identidade e valorização das populações de origem afro-brasileira e indígena. Durante quatro anos, as ações foram desenvolvidas de forma concomitante, nas 
duas cidades. Impulsionados pelas mudanças promovidas pela criação do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, na Universidade Federal de Uberlândia, o grupo de 
professore/as pesquisadores/as desta instituição resolvem criar um núcleo próprio no Campus Pontal. 
 
OBJETIVO GERAL 
Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo” apresenta-se como uma proposta consonante com os pressupostos das 
Leis 10.639/03 e 11.645/08, o Parecer CNE/CP 003/2004 do Conselho Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-
raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover o processo de formação identitária; 
Nas relações étnico-raciais é relevante, tanto para negros/as como para branco/as, entenderem a construção histórica e social de suas identidades, para que se possa 
repensar o constructo social na perspectiva do combate ao racismo. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Profissionais da Educação Básica, professores/as da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, 
orientadores educacionais, inspetores escolares. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 04/08/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18676/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

participou do(a) Palestra , '1º Encontro de Negros e Negras do Pontal ', no(s) dia(s) 13/04/2019, como parte das
atividades do(a) MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e
combate ao racismo., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade
Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/04/2019 a 31/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane
Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 5 horas.

Uberlândia (MG), 04 de Agosto de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 6398.49d6.c328.1d3f.8589.0324.f8f7.b9a1 - em 04/08/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo 

PROPOSTA 
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABi Pontal é uma entidade que iniciou suas atividades em 2014, vinculada ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Universidade Federal de Uberlândia- NEAB UFU, com a finalidade de auxiliar a referida instituição a expandir seu espaço formativo e promover diálogos e ações para ampliar 
os olhares referentes à educação para as relações étnico-raciais e indígenas. As ações realizadas, tanto em Uberlândia quanto em Ituiutaba, buscaram promover a 
construção e socialização de saberes por meio do ensino, pesquisa e extensão, no desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, promoção de igualdade racial, 
construção da identidade e valorização das populações de origem afro-brasileira e indígena. Durante quatro anos, as ações foram desenvolvidas de forma concomitante, nas 
duas cidades. Impulsionados pelas mudanças promovidas pela criação do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, na Universidade Federal de Uberlândia, o grupo de 
professore/as pesquisadores/as desta instituição resolvem criar um núcleo próprio no Campus Pontal. 
 
OBJETIVO GERAL 
Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo” apresenta-se como uma proposta consonante com os pressupostos das 
Leis 10.639/03 e 11.645/08, o Parecer CNE/CP 003/2004 do Conselho Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-
raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover o processo de formação identitária; 
Nas relações étnico-raciais é relevante, tanto para negros/as como para branco/as, entenderem a construção histórica e social de suas identidades, para que se possa 
repensar o constructo social na perspectiva do combate ao racismo. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Profissionais da Educação Básica, professores/as da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, 
orientadores educacionais, inspetores escolares. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 04/08/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18676/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

participou do(a) Curso, 'SUPERA REFORÇO ESCOLAR ', no(s) dia(s) 01/08/2019 A 15/12/2019, como parte das
atividades do(a) MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e
combate ao racismo., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade
Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/04/2019 a 31/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane
Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 80 horas.

Uberlândia (MG), 04 de Agosto de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 80b3.d2e4.103b.3461.9351.b098.747a.f9a7 - em 04/08/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

MOJUBÁ: Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo 

PROPOSTA 
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABi Pontal é uma entidade que iniciou suas atividades em 2014, vinculada ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Universidade Federal de Uberlândia- NEAB UFU, com a finalidade de auxiliar a referida instituição a expandir seu espaço formativo e promover diálogos e ações para ampliar 
os olhares referentes à educação para as relações étnico-raciais e indígenas. As ações realizadas, tanto em Uberlândia quanto em Ituiutaba, buscaram promover a 
construção e socialização de saberes por meio do ensino, pesquisa e extensão, no desenvolvimento de políticas de diversidade étnico-racial, promoção de igualdade racial, 
construção da identidade e valorização das populações de origem afro-brasileira e indígena. Durante quatro anos, as ações foram desenvolvidas de forma concomitante, nas 
duas cidades. Impulsionados pelas mudanças promovidas pela criação do Instituto de Ciências Humanas do Pontal, na Universidade Federal de Uberlândia, o grupo de 
professore/as pesquisadores/as desta instituição resolvem criar um núcleo próprio no Campus Pontal. 
 
OBJETIVO GERAL 
Formação identitária e educacional na perspectiva das relações étnico-raciais e combate ao racismo” apresenta-se como uma proposta consonante com os pressupostos das 
Leis 10.639/03 e 11.645/08, o Parecer CNE/CP 003/2004 do Conselho Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-
raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover o processo de formação identitária; 
Nas relações étnico-raciais é relevante, tanto para negros/as como para branco/as, entenderem a construção histórica e social de suas identidades, para que se possa 
repensar o constructo social na perspectiva do combate ao racismo. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Profissionais da Educação Básica, professores/as da educação infantil, ensino fundamental e médio, bem como coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, 
orientadores educacionais, inspetores escolares. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 04/08/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18676/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão Projeto TransNegressão :
Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU. (Turma I),
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 27/08/2018 a 17/12/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves,
com carga horária de 220 horas.

Uberlândia (MG), 06 de Fevereiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: e8c4.6958.6724.51ff.2249.7bcd.5538.1a1f - em 06/02/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto TransNegressão : Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU. (Turma I) 

PROPOSTA 
O Projeto TransNegressão focará suas ações em favor de potencializar o processo formativo a aluno/as negro/as afim de que esse grupo seja representado na pós-graduação, 
equipando-os para a construção de projetos de pesquisa consistentes apropriados para concorrerem em processos seletivos de pós graduação de diversas universidades. 
Desta forma, o objeto deste projeto é potencializar a população negra para ingresso em programa de pós-graduação superando assim obstáculos ideológicos, políticos e 
preconceituosos. Subvertendo assim a lógica eurocêntrica vigente nas instituições de pesquisa e nos órgãos de decisão sobre as políticas científicas. Da mesma forma que o 
Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do Nascimento, este projeto pretende dar continuidade ao processo coletivo de superação do racismo. 
 
OBJETIVO GERAL 
Estimular pessoas provenientes de segmentos sociais sub-representados no ensino superior a prosseguir os estudos, como estratégia para o aprimoramento profissional, 
contribuindo para que os candidatos adquiram condições de acesso à pós-graduação para maior equidade e diversidade no mestrado e doutorado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover a diversificação de áreas de conhecimento frequentadas no mestrado ou doutorado por pessoas que provêm de segmentos sociais sub-representados no ensino 
superior para além daquelas tradicionalmente escolhidas; Institucionalizar experiências de formação preparatória para o processo seletivo no mestrado no contexto de 
práticas de ação afirmativa, nas diversas áreas do conhecimento (História, cultura e diversidade; práticas, saberes e formação docente; políticas públicas e ações afirmativas 
e organização do espaço). 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Destinadas à graduados ou estudantes concluintes de graduação; autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação, que tenham sido beneficiários de algum sistema de ação afirmativa, bolsistas de projetos (pesquisa ou extensão) relacionados à temas de 
exclusão, que possuam renda familiar de, no máximo, 5(cinco) salários mínimos, que sejam potenciais candidatos(as) à seleção dos Programas de Mestrado das diversas áreas 
do conhecimento. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal  
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 29/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18703/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Bolsista da atividade de extensão Projeto TransNegressão : Curso de aperfeiçoamento e formação
acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU. (Turma I), promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 27/08/2018 a
17/12/2018, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 400 horas.

Uberlândia (MG), 06 de Fevereiro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: e5e9.a517.71a1.6cfd.9f4f.0544.28f6.e081 - em 06/02/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto TransNegressão : Curso de aperfeiçoamento e formação acadêmica para acesso à pós-graduação - FACIP/UFU. (Turma I) 

PROPOSTA 
O Projeto TransNegressão focará suas ações em favor de potencializar o processo formativo a aluno/as negro/as afim de que esse grupo seja representado na pós-graduação, 
equipando-os para a construção de projetos de pesquisa consistentes apropriados para concorrerem em processos seletivos de pós graduação de diversas universidades. 
Desta forma, o objeto deste projeto é potencializar a população negra para ingresso em programa de pós-graduação superando assim obstáculos ideológicos, políticos e 
preconceituosos. Subvertendo assim a lógica eurocêntrica vigente nas instituições de pesquisa e nos órgãos de decisão sobre as políticas científicas. Da mesma forma que o 
Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do Nascimento, este projeto pretende dar continuidade ao processo coletivo de superação do racismo. 
 
OBJETIVO GERAL 
Estimular pessoas provenientes de segmentos sociais sub-representados no ensino superior a prosseguir os estudos, como estratégia para o aprimoramento profissional, 
contribuindo para que os candidatos adquiram condições de acesso à pós-graduação para maior equidade e diversidade no mestrado e doutorado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover a diversificação de áreas de conhecimento frequentadas no mestrado ou doutorado por pessoas que provêm de segmentos sociais sub-representados no ensino 
superior para além daquelas tradicionalmente escolhidas; Institucionalizar experiências de formação preparatória para o processo seletivo no mestrado no contexto de 
práticas de ação afirmativa, nas diversas áreas do conhecimento (História, cultura e diversidade; práticas, saberes e formação docente; políticas públicas e ações afirmativas 
e organização do espaço). 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Destinadas à graduados ou estudantes concluintes de graduação; autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação, que tenham sido beneficiários de algum sistema de ação afirmativa, bolsistas de projetos (pesquisa ou extensão) relacionados à temas de 
exclusão, que possuam renda familiar de, no máximo, 5(cinco) salários mínimos, que sejam potenciais candidatos(as) à seleção dos Programas de Mestrado das diversas áreas 
do conhecimento. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal  
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 29/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18703/18 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE
EM EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas
do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/03/2019 a 17/12/2019,
sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 250 horas.

Uberlândia (MG), 27 de Fevereiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 1ac5.89b3.ca5b.d4ca.9c55.a6ea.e74a.cace - em 27/02/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS 

PROPOSTA 
Em Uberlândia, nos anos de 2016-2017, bem como, das ações desenvolvidas nos anos de 2005, 2006 e 2007 pela PROEX/UFU no âmbito do Edital PEIC deste mesmo ano, 
um projeto intitulado “Racismo e Educação: desafios para a formação docente”. Este projeto coordenado na época pelo Prof. Dr. Benjamin Xavier de Paula. Tinha como 
objetivo a implementação no âmbito da UFU do disposto na Lei Federal 10.639/2003 e suas disposições correlatas, por meio de quatro ações articuladas. Este histórico 
corrobora para as atividades propostas nesta edição. Em Ituiutaba as ações foram desenvolvidas principalmente pelo Nepere – Núcleo de Estudos e pesquisas em Educação 
para as relações étnico-raciais e ações afirmativas. Entre as atividades podemos enumerar vários cursos de extensão como “ Axé para quem é de Axé” financiado pelo 
PROEXT. Além disso a realização de vários seminários abarcando estudos da área em Ituiutaba. Convergindo novamente, como eixo das ações de formação continuada de 
professores desenvolvidas no âmbito do Programa de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover a formação continuada dos professores da educação básica da rede pública de ensino do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba, com vistas a implementação do 
disposto na Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008, que instituem a obrigatoriedade do ensino da História africana, afro-brasileira e indígena nos currículos das instituições de 
ensino, na perspectiva da Educação para as Relações Étnico-raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Institucionalização no âmbito da UFU de ações de formação continuada de professores com vistas a educação para as relações étnico-raciais; • Formação continuada dos 
professores da educação básica das cidades com vistas a implementação do disposto nas leis Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008, na perspectiva de uma formação 
antirracista amparadas no reconhecimento, valorização e promoção da educação para as relações étnico-raciais positivas; • Contribuir com a melhoria do ensino público no 
estado de Minas Gerais e no Brasil, por meio da formação dos professores da educação básica para atuação qualificada mais qualificada nas escolas em que atuam. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
150 cursistas 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 27/02/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18712/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 27 de Fevereiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 8366.56e6.77dd.b00f.ef0a.377c.515b.ddfd - em 27/02/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES
ETNICO-RACIAIS promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal
de Uberlândia, realizado(a) no período de 01/03/2019 a 17/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias
Gonçalves, com carga horária de 280 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Profª. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

CURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS 

PROPOSTA 
Em Uberlândia, nos anos de 2016-2017, bem como, das ações desenvolvidas nos anos de 2005, 2006 e 2007 pela PROEX/UFU no âmbito do Edital PEIC deste mesmo ano, 
um projeto intitulado “Racismo e Educação: desafios para a formação docente”. Este projeto coordenado na época pelo Prof. Dr. Benjamin Xavier de Paula. Tinha como 
objetivo a implementação no âmbito da UFU do disposto na Lei Federal 10.639/2003 e suas disposições correlatas, por meio de quatro ações articuladas. Este histórico 
corrobora para as atividades propostas nesta edição. Em Ituiutaba as ações foram desenvolvidas principalmente pelo Nepere – Núcleo de Estudos e pesquisas em Educação 
para as relações étnico-raciais e ações afirmativas. Entre as atividades podemos enumerar vários cursos de extensão como “ Axé para quem é de Axé” financiado pelo 
PROEXT. Além disso a realização de vários seminários abarcando estudos da área em Ituiutaba. Convergindo novamente, como eixo das ações de formação continuada de 
professores desenvolvidas no âmbito do Programa de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover a formação continuada dos professores da educação básica da rede pública de ensino do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba, com vistas a implementação do 
disposto na Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008, que instituem a obrigatoriedade do ensino da História africana, afro-brasileira e indígena nos currículos das instituições de 
ensino, na perspectiva da Educação para as Relações Étnico-raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Institucionalização no âmbito da UFU de ações de formação continuada de professores com vistas a educação para as relações étnico-raciais; • Formação continuada dos 
professores da educação básica das cidades com vistas a implementação do disposto nas leis Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008, na perspectiva de uma formação 
antirracista amparadas no reconhecimento, valorização e promoção da educação para as relações étnico-raciais positivas; • Contribuir com a melhoria do ensino público no 
estado de Minas Gerais e no Brasil, por meio da formação dos professores da educação básica para atuação qualificada mais qualificada nas escolas em que atuam. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
150 cursistas 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 27/02/2020 Cadastro SIEX/UFU: 18712/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão organizadora da atividade de extensão II Seminário da congada:
possibilidade de implementação da Lei 10.639/03., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do
Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 16/05/2019 a 17/05/2019, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 30 horas.

Uberlândia (MG), 17 de Junho de 2019.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 91de.96a7.794f.2fde.4ee6.7b0d.f18b.eb1e - em 17/06/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

II Seminário da congada: possibilidade de implementação da Lei 10.639/03 

PROPOSTA 
A Irmandade realiza a mais 60 anos as festividades em louvor a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, por intermédio de seus grupos de congos, moçambiques, 
marinheiro, catupé e o grupo de Trança de Fitas. Realiza também o Encontro Regional dos Ternos de Congos, Moçambiques, Marujos e Catupés. Este projeto pretende 
corroborar com a manifestação cultural na perspectiva de reflexões acadêmicas e militantes sobre o tema. Desta forma, essa manifestação religiosa é um grande instrumento 
para implementação da Lei 10.639/03 no contexto escolar. Este seminário visa fazer esse diálogo. 
 
OBJETIVO GERAL 
Discutir aspectos acadêmicos e militantes relacionados à pratica da congada na região do triângulo mineiro com alunos da Educação básica, discentes e comunidade em 
geral. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecer as ações de implementação da Lei 10.639/03 na Educação básica e na universidade. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Docentes, discentes da rede pública de ensino; Congadeiros da irmandade de São Benedito; Comunidade em geral. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA CAMPUS DO PONTAL. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 12/06/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18741/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 17 de Junho de 2019.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 9d0d.720d.e9da.9c33.e93d.370b.124d.96ee - em 17/06/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão II Seminário da congada: possibilidade de implementação da Lei
10.639/03. promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 16/05/2019 a 17/05/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias
Gonçalves, com carga horária de 20 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

II Seminário da congada: possibilidade de implementação da Lei 10.639/03 

PROPOSTA 
A Irmandade realiza a mais 60 anos as festividades em louvor a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, por intermédio de seus grupos de congos, moçambiques, 
marinheiro, catupé e o grupo de Trança de Fitas. Realiza também o Encontro Regional dos Ternos de Congos, Moçambiques, Marujos e Catupés. Este projeto pretende 
corroborar com a manifestação cultural na perspectiva de reflexões acadêmicas e militantes sobre o tema. Desta forma, essa manifestação religiosa é um grande instrumento 
para implementação da Lei 10.639/03 no contexto escolar. Este seminário visa fazer esse diálogo. 
 
OBJETIVO GERAL 
Discutir aspectos acadêmicos e militantes relacionados à pratica da congada na região do triângulo mineiro com alunos da Educação básica, discentes e comunidade em 
geral. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecer as ações de implementação da Lei 10.639/03 na Educação básica e na universidade. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Docentes, discentes da rede pública de ensino; Congadeiros da irmandade de São Benedito; Comunidade em geral. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA CAMPUS DO PONTAL. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 12/06/2019 Cadastro SIEX/UFU: 18741/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão III Acolhida preta - calourada 2019,
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 22/04/2019 a 26/04/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves,
com carga horária de 20 horas.

Uberlândia (MG), 19 de Junho de 2019.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 54e5.32ff.6b5e.7370.cdd1.86dc.9f9a.e1b7 - em 19/06/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



PROPOSTA 
Mesmo com a inserção de cotistas por autoidentificação ou autoafirmação (racial) e social, e mais da metade da população brasileira já se declarar negra desde 2007, 
ainda permanece sub-representada a população negra no espaço universitário. A organização da Acolhida preta é uma forma de minimizar a hostilidade da 
universidade e buscar meios de garantir a permanência dos/as calouro/as negro/as na ICHPon/UFU. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover espaço para vivências troca de experiências e discussões sobre acesso e permanência da população negra no espaço universitário. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Receber aluno/as negro/as que ingressam no espaço do ICHPon/UFU com intenção de esclarecer os diversos processos da universidade, buscando facilitar a 
permanência dos mesmos neste espaço; 
- Promover atividades culturais que representem a cultura afro-brasileira no espaço universitário. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Discentes, docentes, técnicos e comunidade em geral. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal. 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 

Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 

Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

 

 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 19/06/2019 Cadastro SIEX/UFU: 19296/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

III Acolhida preta - calourada 2019 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Organizadora da atividade de extensão Supera - Reforço escolar: fazer a diferença
no desempenho de afrocientistas e alunos do Ensino Médio., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 15/04/2019 a
31/07/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 120 horas.

Uberlândia (MG), 13 de Dezembro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: b80e.c995.5910.9a83.4208.aed6.94a5.ca23 - em 13/12/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Supera - Reforço escolar: fazer a diferença no desempenho de afrocientistas e alunos do Ensino Médio. 

PROPOSTA 

O Projeto Afrocientista têm como intuito despertar a vocação científica e incentivar talentos entre estudantes negros e negras matriculados em escolas de ensino médio, mediante 

sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica desenvolvidas pelos Núcleos de Estudos Afro-brasileiro – NEAB e entidades correlatas.A proposta 

pedagógica do projeto se sustenta em três pilares: iniciação às práticas da ciência; instrumentalização sobre o fazer ciências; e, formação para a cidadania e mobilização social. 

Entre os objetivos deste projeto é melhorar o desempenho acadêmico dos alunos/as bolsistas. 

 

OBJETIVO GERAL 

Sanar as principais dúvidas a respeito de uma matéria ou conteúdo em que o/a afrocientista não conseguiu entender durante as aulas normais do Ensino Médio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Abordar a capacidade de melhorar a aprendizagem dos/as afrocientistas e demais interessados/as. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Afrocientistas e comunidade em geral. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 13/12/2019 Cadastro SIEX/UFU: 19298/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 13 de Dezembro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 216e.0e74.cf49.c700.680f.6f91.b2c8.8569 - em 13/12/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Supera - Reforço escolar: fazer a diferença no desempenho de
afrocientistas e alunos do Ensino Médio. promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO)
da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 15/04/2019 a 31/07/2019, sob a coordenação
do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 80 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Supera - Reforço escolar: fazer a diferença no desempenho de afrocientistas e alunos do Ensino Médio. 

PROPOSTA 

O Projeto Afrocientista têm como intuito despertar a vocação científica e incentivar talentos entre estudantes negros e negras matriculados em escolas de ensino médio, mediante 

sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica desenvolvidas pelos Núcleos de Estudos Afro-brasileiro – NEAB e entidades correlatas.A proposta 

pedagógica do projeto se sustenta em três pilares: iniciação às práticas da ciência; instrumentalização sobre o fazer ciências; e, formação para a cidadania e mobilização social. 

Entre os objetivos deste projeto é melhorar o desempenho acadêmico dos alunos/as bolsistas. 

 

OBJETIVO GERAL 

Sanar as principais dúvidas a respeito de uma matéria ou conteúdo em que o/a afrocientista não conseguiu entender durante as aulas normais do Ensino Médio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Abordar a capacidade de melhorar a aprendizagem dos/as afrocientistas e demais interessados/as. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Afrocientistas e comunidade em geral. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 13/12/2019 Cadastro SIEX/UFU: 19298/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão Projeto Rodas de ConverSamba:
Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 20/05/2019 a
31/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 80 horas.

Uberlândia (MG), 20 de Fevereiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: c3a5.4525.92c2.4ea0.cbf5.4e1f.628c.a334 - em 20/02/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª  Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação 

PROPOSTA 
O samba é uma manifestação cultural que está na base da cultura brasileira e o que geralmente nos representa culturalmente diante de outros povos. Sendo assim, o samba torna-se um instrumento de 
transformação social. Presenciamos em Ituiutaba um esvaziamento de atividades relacionadas ao samba. O Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação será 
realizado em parceria com o Grupo Samba e velas de Ituiutaba e o convidado especial Rodrigo Santiago de Uberlândia. Objetiva promover ações culturais que impulsionem o diálogo entre o samba, a escola 
básica, a comunidade acadêmica universitária e a comunidade em geral, criando espaço cultural ligada ao samba que valorize a memória social e musical do mesmo, reconheça a contribuição negra para a 
história nacional e local, amplie do repertorio cultural, valorize a cultura afro-brasileira, buscando a possibilidade do exercício pleno da cidadania, fortalecendo a diversidade cultural na UFU e fora dela. Na 
primeira etapa estaremos realizando Rodas de ConverSamba em escolas públicas atendidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência, subprojeto Interdisciplinar, na forma de parceria com 
o mesmo. A segunda etapa será a possibilidade de diálogo da escola básica com a universidade. Realizaremos a última Roda de ConverSamba no auditório da Facip/UFU. Desta forma, a justificativa deste 
projeto está na proposição de fomentar a cultura do samba em Ituiutaba, seguindo o clamor de sambistas que pedem para não deixarmos o samba morrer. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover ações culturais que impulsionem o diálogo entre o samba, a escola básica, a comunidade acadêmica universitária e a comunidade em geral, criando espaço cultural ligada ao samba que valorize a 
memória social e musical do mesmo, reconheça a contribuição negra para a história nacional e local, amplie do repertorio cultural, valorize a cultura afro-brasileira, buscando a possibilidade do exercício pleno 
da cidadania, fortalecendo a diversidade cultural na UFU e fora dela. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Implementar a Lei 10.639/03, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira”; 
Fomentar atividade cultural ligada à diversidade, especialmente focada na cultura do samba; 
Valorizar o samba como uma das manifestações culturais de resistência do povo negro na afirmação de sua cultura e identidade; 
Reconhecer no samba um dos instrumentos culturais que facilitam entendimento que o fator étnico-racial constitui elemento importante para as relações sociais brasileiras e fundante das desigualdades raciais 
presentes neste contexto; 
Realizar Rodas de converSamba, na Escola Estadual Dona Alexandra Pedreiro - Uberlândia, com intuito de divulgar a cultura do samba. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
O Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação tem como públicoalvo; 
Comunidade escolar da Escola Estadual Dona Alexandra Pedreiro; 
Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia; 
Comunidade em geral, em especial os movimentos sociais negros de Uberlândia. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escola parceiras, universidade e Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 17/02/2020 Cadastro SIEX/UFU: 19447/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador da atividade de extensão Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer
- entrelaçando cultura e educação., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da
Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 20/05/2019 a 31/12/2019, sob a coordenação do(a)
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 100 horas.

Uberlândia (MG), 20 de Fevereiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: b90e.aa68.3e24.d072.e07c.61ca.30d5.27f6 - em 20/02/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª  Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação 

PROPOSTA 
O samba é uma manifestação cultural que está na base da cultura brasileira e o que geralmente nos representa culturalmente diante de outros povos. Sendo assim, o samba torna-se um instrumento de 
transformação social. Presenciamos em Ituiutaba um esvaziamento de atividades relacionadas ao samba. O Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação será 
realizado em parceria com o Grupo Samba e velas de Ituiutaba e o convidado especial Rodrigo Santiago de Uberlândia. Objetiva promover ações culturais que impulsionem o diálogo entre o samba, a escola 
básica, a comunidade acadêmica universitária e a comunidade em geral, criando espaço cultural ligada ao samba que valorize a memória social e musical do mesmo, reconheça a contribuição negra para a 
história nacional e local, amplie do repertorio cultural, valorize a cultura afro-brasileira, buscando a possibilidade do exercício pleno da cidadania, fortalecendo a diversidade cultural na UFU e fora dela. Na 
primeira etapa estaremos realizando Rodas de ConverSamba em escolas públicas atendidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência, subprojeto Interdisciplinar, na forma de parceria com 
o mesmo. A segunda etapa será a possibilidade de diálogo da escola básica com a universidade. Realizaremos a última Roda de ConverSamba no auditório da Facip/UFU. Desta forma, a justificativa deste 
projeto está na proposição de fomentar a cultura do samba em Ituiutaba, seguindo o clamor de sambistas que pedem para não deixarmos o samba morrer. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover ações culturais que impulsionem o diálogo entre o samba, a escola básica, a comunidade acadêmica universitária e a comunidade em geral, criando espaço cultural ligada ao samba que valorize a 
memória social e musical do mesmo, reconheça a contribuição negra para a história nacional e local, amplie do repertorio cultural, valorize a cultura afro-brasileira, buscando a possibilidade do exercício pleno 
da cidadania, fortalecendo a diversidade cultural na UFU e fora dela. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Implementar a Lei 10.639/03, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira”; 
Fomentar atividade cultural ligada à diversidade, especialmente focada na cultura do samba; 
Valorizar o samba como uma das manifestações culturais de resistência do povo negro na afirmação de sua cultura e identidade; 
Reconhecer no samba um dos instrumentos culturais que facilitam entendimento que o fator étnico-racial constitui elemento importante para as relações sociais brasileiras e fundante das desigualdades raciais 
presentes neste contexto; 
Realizar Rodas de converSamba, na Escola Estadual Dona Alexandra Pedreiro - Uberlândia, com intuito de divulgar a cultura do samba. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
O Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação tem como públicoalvo; 
Comunidade escolar da Escola Estadual Dona Alexandra Pedreiro; 
Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia; 
Comunidade em geral, em especial os movimentos sociais negros de Uberlândia. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escola parceiras, universidade e Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 17/02/2020 Cadastro SIEX/UFU: 19447/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 20 de Fevereiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 9484.ab25.d01b.b9a1.d529.4cc7.37a6.a287 - em 20/02/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer -
entrelaçando cultura e educação. promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da
Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 20/05/2019 a 31/12/2019, sob a coordenação do(a)
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 80 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª  Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação 

PROPOSTA 
O samba é uma manifestação cultural que está na base da cultura brasileira e o que geralmente nos representa culturalmente diante de outros povos. Sendo assim, o samba torna-se um instrumento de 
transformação social. Presenciamos em Ituiutaba um esvaziamento de atividades relacionadas ao samba. O Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação será 
realizado em parceria com o Grupo Samba e velas de Ituiutaba e o convidado especial Rodrigo Santiago de Uberlândia. Objetiva promover ações culturais que impulsionem o diálogo entre o samba, a escola 
básica, a comunidade acadêmica universitária e a comunidade em geral, criando espaço cultural ligada ao samba que valorize a memória social e musical do mesmo, reconheça a contribuição negra para a 
história nacional e local, amplie do repertorio cultural, valorize a cultura afro-brasileira, buscando a possibilidade do exercício pleno da cidadania, fortalecendo a diversidade cultural na UFU e fora dela. Na 
primeira etapa estaremos realizando Rodas de ConverSamba em escolas públicas atendidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência, subprojeto Interdisciplinar, na forma de parceria com 
o mesmo. A segunda etapa será a possibilidade de diálogo da escola básica com a universidade. Realizaremos a última Roda de ConverSamba no auditório da Facip/UFU. Desta forma, a justificativa deste 
projeto está na proposição de fomentar a cultura do samba em Ituiutaba, seguindo o clamor de sambistas que pedem para não deixarmos o samba morrer. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover ações culturais que impulsionem o diálogo entre o samba, a escola básica, a comunidade acadêmica universitária e a comunidade em geral, criando espaço cultural ligada ao samba que valorize a 
memória social e musical do mesmo, reconheça a contribuição negra para a história nacional e local, amplie do repertorio cultural, valorize a cultura afro-brasileira, buscando a possibilidade do exercício pleno 
da cidadania, fortalecendo a diversidade cultural na UFU e fora dela. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Implementar a Lei 10.639/03, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira”; 
Fomentar atividade cultural ligada à diversidade, especialmente focada na cultura do samba; 
Valorizar o samba como uma das manifestações culturais de resistência do povo negro na afirmação de sua cultura e identidade; 
Reconhecer no samba um dos instrumentos culturais que facilitam entendimento que o fator étnico-racial constitui elemento importante para as relações sociais brasileiras e fundante das desigualdades raciais 
presentes neste contexto; 
Realizar Rodas de converSamba, na Escola Estadual Dona Alexandra Pedreiro - Uberlândia, com intuito de divulgar a cultura do samba. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
O Projeto Rodas de ConverSamba: Não deixe o samba morrer - entrelaçando cultura e educação tem como públicoalvo; 
Comunidade escolar da Escola Estadual Dona Alexandra Pedreiro; 
Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia; 
Comunidade em geral, em especial os movimentos sociais negros de Uberlândia. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Escola parceiras, universidade e Fundação Municipal Zumbi dos Palmares. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 17/02/2020 Cadastro SIEX/UFU: 19447/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 05 de Março de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 5cf3.077a.d560.b417.a7cc.4041.9cf4.4e56 - em 05/03/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Roda de conversa - Nós Negros promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 03/06/2019, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 5 horas.



 

 

 

Realização: 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador(a): 
Profª. Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Roda de conversa - Nós Negros 

PROPOSTA 

Roda de conversa com participação do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígenas (NEABi PONTAL), Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação para as Relações 

Étnico Raciais e ações Afirmativas ( Nepere)  juntamente com coletivos- negros do pontal do triângulo mineiro. A atividade visa à formação política e cidadã dos jovens negros 

e negras participantes dos movimentos sociais e ao empoderamento dos discentes do ensino médio e superior, a ação busca realizar uma socialização dos projetos e ações 

desenvolvidas pelos grupos participantes, ressaltando sobretudo as atividades que proporcionam uma interlocução com o Legislativo. 

 

OBJETIVO GERAL 

Discutir aspectos acadêmicos e militantes relacionados aos movimentos sociais na região do triângulo mineiro com alunos da Educação básica, discentes e comunidade em 

geral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer as ações de implementação da Lei 10.639/03 na Educação básica e na universidade. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiro (NEABi PONTAL). 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal. 

 

Universidade Federal de Uberlândia 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção IV – 

Art. 138 § 2º 

Data: 05/03/2020 Cadastro SIEX/UFU: 19741/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão SLAM DA ONÇA E SLAM ZUMBI
DOS PALMARES: POESIA MARGINAL NAS ESCOLAS, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do
Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 04/07/2019 a 06/07/2019, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 25 horas.

Uberlândia (MG), 20 de Fevereiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 0f0d.de6e.87f4.8a96.0d50.df33.5154.6afc - em 20/02/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

SLAM DA ONÇA E SLAM ZUMBI DOS PALMARES: POESIA MARGINAL NAS ESCOLAS 

PROPOSTA 
O slam tem ganhado muitos adeptos e apreciadores. Normalmente, os participantes têm até três minutos para apresentarem sua performance - uma poesia de autoria própria, 
sem adereços ou acompanhamento musical. O texto pode ser escrito previamente, mas também pode haver improvisação. Não há regras sobre o formato da poesia. O júri é 
escolhido na hora e dá notas de 0 a 10, que podem ser fracionadas; entre todos os competidores, a maior nota vence. Entendemos então que, iniciativas sociais e discursos 
contra-hegemônicos, tendo origem nas próprias comunidades carentes ou periféricas, vêm recentemente diversificando o repertório disponível de imagens e referências que 
entram na construção identitária dos que vivem em zonas menos privilegiadas da cidade. Este projeto é desenvolvido em parceria com o Slam Zumbi dos Palmares de 
Ituiutaba-MG. 
 
OBJETIVO GERAL 
Fortalecer a formação acadêmica e o movimento de poesia falada SLAM na cidade de Ituiutaba, a partir da organização de um circuito poético que contemple escolas e 
movimentos sociais, realizando ações formativas e encontros poéticos; 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Integrar os seus participantes a outros grupos literários e autores da cidade de Ituiutaba - MG; 
Promover o intercâmbio entre grupos culturais e artistas envolvidos com movimentos similares; 
Demarcar território simbólico relativo às atividades do grupo, que já atua no em Ituiutaba; 
Reforçar a importância de programas que visem à integração e participação dos jovens; 
Dar visibilidade ao trabalho do coletivo Slam/Sarau da Onça, composto basicamente de jovens e adolescentes de baixa renda. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Docentes, discentes e técnicos da UFU, alunos de escolas públicas Movimentos sociais. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 17/02/2020 Cadastro SIEX/UFU: 19781/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 20 de Fevereiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: a541.cb03.f428.cbf6.6786.7c29.4c2f.0bf3 - em 20/02/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão SLAM DA ONÇA E SLAM ZUMBI DOS PALMARES: POESIA MARGINAL
NAS ESCOLAS promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal
de Uberlândia, realizado(a) no período de 04/07/2019 a 06/07/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias
Gonçalves, com carga horária de 20 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª. Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

SLAM DA ONÇA E SLAM ZUMBI DOS PALMARES: POESIA MARGINAL NAS ESCOLAS 

PROPOSTA 
O slam tem ganhado muitos adeptos e apreciadores. Normalmente, os participantes têm até três minutos para apresentarem sua performance - uma poesia de autoria própria, 
sem adereços ou acompanhamento musical. O texto pode ser escrito previamente, mas também pode haver improvisação. Não há regras sobre o formato da poesia. O júri é 
escolhido na hora e dá notas de 0 a 10, que podem ser fracionadas; entre todos os competidores, a maior nota vence. Entendemos então que, iniciativas sociais e discursos 
contra-hegemônicos, tendo origem nas próprias comunidades carentes ou periféricas, vêm recentemente diversificando o repertório disponível de imagens e referências que 
entram na construção identitária dos que vivem em zonas menos privilegiadas da cidade. Este projeto é desenvolvido em parceria com o Slam Zumbi dos Palmares de 
Ituiutaba-MG. 
 
OBJETIVO GERAL 
Fortalecer a formação acadêmica e o movimento de poesia falada SLAM na cidade de Ituiutaba, a partir da organização de um circuito poético que contemple escolas e 
movimentos sociais, realizando ações formativas e encontros poéticos; 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Integrar os seus participantes a outros grupos literários e autores da cidade de Ituiutaba - MG; 
Promover o intercâmbio entre grupos culturais e artistas envolvidos com movimentos similares; 
Demarcar território simbólico relativo às atividades do grupo, que já atua no em Ituiutaba; 
Reforçar a importância de programas que visem à integração e participação dos jovens; 
Dar visibilidade ao trabalho do coletivo Slam/Sarau da Onça, composto basicamente de jovens e adolescentes de baixa renda. 
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Docentes, discentes e técnicos da UFU, alunos de escolas públicas Movimentos sociais. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 17/02/2020 Cadastro SIEX/UFU: 19781/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador da atividade de extensão Grupo de estudos Nepere/Neabi: Decolonialidade e
pensamento afrodiaspórico, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da
Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 17/04/2019, sob a coordenação do(a) Luciane
Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 10 horas.

Uberlândia (MG), 20 de Dezembro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: bf65.74a8.e661.26a4.168b.bd3b.1f1d.ab0f - em 20/12/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Grupo de estudos Nepere/Neabi: Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico 

PROPOSTA 

Grupo de estudos Descolonização/decolonialidade é uma relação direta com o conhecimento – resultado do processo de colonização /colonialidade; Atualidade herda lógicas 

econômicas, políticas, cognitivas, da existência e da relação com a natureza do período colonial. Portanto necessita de processos de resistência – decolonialidade, giro colonial 

ou projeto decolonial.  

 

OBJETIVO GERAL 

Promover debate teórico-reflexivo sobre temas que subsidiem a luta antirracista e proporcione a prática pedagógica transformadora na perspectiva das relações étnico-raciais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudar o Projeto colonial como sistematiza do conhecimento que criou racismo estruturante e o eurocentrismo científico e o universalismo abstrato, na perspectiva de combatê-

lo por meio de um projeto decolonial. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Discentes e docentes da UFU – Pontal e comunidade externa. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 

 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 20/12/2019 Cadastro SIEX/UFU: 19782/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 11 de Dezembro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: c2d6.af1c.434a.6087.00a3.0f0d.1ada.0f79 - em 11/12/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Grupo de estudos Nepere/Neabi em conjunto com o LAPAMI: Rap
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 19/06/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga
horária de 4 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Profª.Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira.  
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Grupo de estudos Nepere/Neabi Pontal em conjunto com o LAPAMI: Rap 

PROPOSTA 
Grupo de estudos Grupo de estudos Nepere/Neabi Pontal em conjunto com o LAPAMI é uma relação direta com o conhecimento – A apresentação do projeto de pesquisa do 
trabalho de conclusão de curso tem como objetivo discutir o grupo musical de RAP (em português, ritmo e poesia) paulista Facção Central. A metodologia que foi utilizada, 
consiste na análise da produção dos Rappers com a intenção de apresentar o discurso desses sujeitos que, em vários momentos, se colocam como “a voz da periferia”. O 
objetivo geral deste grupo de estudos é responder a seguinte questão: como esses jovens do Facção Central, situados na periferia de São Paulo, se apropriam do RAP como 
plataforma de luta social. 
 
OBJETIVO GERAL 
Promover debate teórico-reflexivo sobre temas que subsidiem a luta antirracista e proporcione a prática pedagógica transformadora na perspectiva das relações étnico-raciais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Discutir sistematicamente com quem as letras das músicas dialogam, para quem são feitas e como são retratadas nos meios de comunicação, fazendo uma a crítica a um 
sistema onde o racismo estrutural e predominante na perspectiva de combatê-lo.  
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Docentes, discentes e comunidade acadêmica. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 12/11/2019 Cadastro SIEX/UFU: 20074/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão Roda de conversa Circularidade da
vida, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 30/10/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com
carga horária de 4 horas.

Uberlândia (MG), 26 de Novembro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: b42e.b42a.4f22.a0d9.763f.918f.cbf0.2c5a - em 26/11/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Roda de conversa Circularidade da vida 

PROPOSTA 

Realização de uma roda de conversa num espaço alternativo - Salão de beleza - com intuito de debater sobre religiosidade, beleza negra e auto-estima. Essa atividade faz 

parte do Estágio de vivência em território de matriz africana. O Salão escolhido foi o Jeneeffer Hair, da cabeleireira Jeneeffer Oliveira, de Ituiutaba – MG.  

 

OBJETIVO GERAL 

Debater sobre religiosidade, auto-estima e beleza com mulheres negras. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Criar um grupo de mulheres negras para fazerem leituras e atividades de formação política. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Mulheres negras da comunidade interna e externa UFU. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Salão Jeneeffer Hair – Ituiutaba, MG. 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 26/11/2019 Cadastro SIEX/UFU: 20622/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão IV Congresso étnico-racial. XI
Seminário de Educação para as relações étnico-raciais e Ações afirmativas, promovido(a) pelo(a) Instituto de
Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de
21/11/2019 a 22/11/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 50
horas.

Uberlândia (MG), 05 de Março de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 3444.b36e.3332.029f.e5b7.cb58.75a9.eb24 - em 05/03/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador(a): 
Profª. Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

IV Congresso étnico-racial. XI Seminário de Educação para as relações étnico-raciais e Ações afirmativas 

PROPOSTA 

O IV Congresso étnico-racial e o XI Seminário de Educação das relações étnico-raciais objetivam refletir sobre as questões ligadas a implementação das Leis federais 

10.639/03 e 11.645/08, relacionando teoria e prática. Os eventos visam complementar o ciclo de discussão anual sobre educação das relações étnico-raciais que teve como 

participantes acadêmicos dos diversos cursos de graduação, Curso de formação docente em Educação para as relações étnico-raciais para professores da rede de ensino de 

Ituiutaba, Uberaba e movimentos sociais. O evento é uma realização do Núcleo de estudos e pesquisa sobre relações étnico-raciais e ações afirmativas - NEPERE, Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiros e indígenas - Neabi Pontal, coordenados pela Profª Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves e sua equipe. 

OBJETIVO GERAL 

Debater propostas de implementação das Leis federais 10.639/03 e 11.645/08, na perspectiva teórico-metodológica, tanto nos aspectos da formação inicial - para licenciandos 

do Instituto de Ciências Humanas do Pontal- quanto para a formação continuada - de profissionais da educação em exercício, promovendo a troca de experiências com os 

movimentos sociais negros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dialogar com diferentes segmentos da comunidade acadêmica e sociedade em geral sobre as possibilidades de implementação da Lei 10.639/03. 

PÚBLICO ALMEJADO 

Alunos das diversas licenciaturas; 

Profissionais da educação; 

Movimentos sociais 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 05/03/2020 Cadastro SIEX/UFU: 20632/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Coordenador da atividade de extensão IV Congresso étnico-racial. XI Seminário de Educação para
as relações étnico-raciais e Ações afirmativas, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal
(ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 21/11/2019 a 22/11/2019, sob a
coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 50 horas.

Uberlândia (MG), 05 de Março de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 0083.e495.da95.ab1f.af07.f1d2.f074.e28f - em 05/03/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador(a): 
Profª. Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

IV Congresso étnico-racial. XI Seminário de Educação para as relações étnico-raciais e Ações afirmativas 

PROPOSTA 

O IV Congresso étnico-racial e o XI Seminário de Educação das relações étnico-raciais objetivam refletir sobre as questões ligadas a implementação das Leis federais 

10.639/03 e 11.645/08, relacionando teoria e prática. Os eventos visam complementar o ciclo de discussão anual sobre educação das relações étnico-raciais que teve como 

participantes acadêmicos dos diversos cursos de graduação, Curso de formação docente em Educação para as relações étnico-raciais para professores da rede de ensino de 

Ituiutaba, Uberaba e movimentos sociais. O evento é uma realização do Núcleo de estudos e pesquisa sobre relações étnico-raciais e ações afirmativas - NEPERE, Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiros e indígenas - Neabi Pontal, coordenados pela Profª Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves e sua equipe. 

OBJETIVO GERAL 

Debater propostas de implementação das Leis federais 10.639/03 e 11.645/08, na perspectiva teórico-metodológica, tanto nos aspectos da formação inicial - para licenciandos 

do Instituto de Ciências Humanas do Pontal- quanto para a formação continuada - de profissionais da educação em exercício, promovendo a troca de experiências com os 

movimentos sociais negros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dialogar com diferentes segmentos da comunidade acadêmica e sociedade em geral sobre as possibilidades de implementação da Lei 10.639/03. 

PÚBLICO ALMEJADO 

Alunos das diversas licenciaturas; 

Profissionais da educação; 

Movimentos sociais 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 05/03/2020 Cadastro SIEX/UFU: 20632/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Ministrante do(a) Oficina , Afro-Ciência: A Ciência tem Cor?, no(s) dia(s) 22/11/2019, como parte das
atividades do(a) IV Congresso étnico-racial. XI Seminário de Educação para as relações étnico-raciais e Ações
afirmativas, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 21/11/2019 a 22/11/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias
Gonçalves, com carga horária de 2 horas.

Uberlândia (MG), 05 de Março de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 6f89.ec04.a1a3.f709.7be8.5cd1.7f78.ee62 - em 05/03/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador(a): 
Profª. Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

IV Congresso étnico-racial. XI Seminário de Educação para as relações étnico-raciais e Ações afirmativas 

PROPOSTA 

O IV Congresso étnico-racial e o XI Seminário de Educação das relações étnico-raciais objetivam refletir sobre as questões ligadas a implementação das Leis federais 

10.639/03 e 11.645/08, relacionando teoria e prática. Os eventos visam complementar o ciclo de discussão anual sobre educação das relações étnico-raciais que teve como 

participantes acadêmicos dos diversos cursos de graduação, Curso de formação docente em Educação para as relações étnico-raciais para professores da rede de ensino de 

Ituiutaba, Uberaba e movimentos sociais. O evento é uma realização do Núcleo de estudos e pesquisa sobre relações étnico-raciais e ações afirmativas - NEPERE, Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiros e indígenas - Neabi Pontal, coordenados pela Profª Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves e sua equipe. 

OBJETIVO GERAL 

Debater propostas de implementação das Leis federais 10.639/03 e 11.645/08, na perspectiva teórico-metodológica, tanto nos aspectos da formação inicial - para licenciandos 

do Instituto de Ciências Humanas do Pontal- quanto para a formação continuada - de profissionais da educação em exercício, promovendo a troca de experiências com os 

movimentos sociais negros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dialogar com diferentes segmentos da comunidade acadêmica e sociedade em geral sobre as possibilidades de implementação da Lei 10.639/03. 

PÚBLICO ALMEJADO 

Alunos das diversas licenciaturas; 

Profissionais da educação; 

Movimentos sociais 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 05/03/2020 Cadastro SIEX/UFU: 20632/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 05 de Março de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 360b.fa5f.0965.e123.2f8e.9911.f5d9.9fa7 - em 05/03/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão IV Congresso étnico-racial. XI Seminário de Educação para as relações
étnico-raciais e Ações afirmativas promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da
Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 21/11/2019 a 22/11/2019, sob a coordenação do(a)
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 30 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador(a): 
Profª. Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Profª. Drª. Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

IV Congresso étnico-racial. XI Seminário de Educação para as relações étnico-raciais e Ações afirmativas 

PROPOSTA 

O IV Congresso étnico-racial e o XI Seminário de Educação das relações étnico-raciais objetivam refletir sobre as questões ligadas a implementação das Leis federais 

10.639/03 e 11.645/08, relacionando teoria e prática. Os eventos visam complementar o ciclo de discussão anual sobre educação das relações étnico-raciais que teve como 

participantes acadêmicos dos diversos cursos de graduação, Curso de formação docente em Educação para as relações étnico-raciais para professores da rede de ensino de 

Ituiutaba, Uberaba e movimentos sociais. O evento é uma realização do Núcleo de estudos e pesquisa sobre relações étnico-raciais e ações afirmativas - NEPERE, Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiros e indígenas - Neabi Pontal, coordenados pela Profª Drª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves e sua equipe. 

OBJETIVO GERAL 

Debater propostas de implementação das Leis federais 10.639/03 e 11.645/08, na perspectiva teórico-metodológica, tanto nos aspectos da formação inicial - para licenciandos 

do Instituto de Ciências Humanas do Pontal- quanto para a formação continuada - de profissionais da educação em exercício, promovendo a troca de experiências com os 

movimentos sociais negros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dialogar com diferentes segmentos da comunidade acadêmica e sociedade em geral sobre as possibilidades de implementação da Lei 10.639/03. 

PÚBLICO ALMEJADO 

Alunos das diversas licenciaturas; 

Profissionais da educação; 

Movimentos sociais 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 05/03/2020 Cadastro SIEX/UFU: 20632/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira sousa

atuou como membro do(a) Comissão Organizadora da atividade de extensão VISITA TÉCNICA : Marcas da
negritude em Uberlândia - Projeto Afrocientistas., promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal
(ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 29/11/2019, sob a coordenação do(a)
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 20 horas.

Uberlândia (MG), 17 de Dezembro de 2019.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 8680.ce0b.8090.74ad.a4e5.dba2.0dd1.f77e - em 17/12/2019.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

VISITA TÉCNICA : Marcas da negritude em Uberlândia - Projeto Afrocientistas 

PROPOSTA 

A “Visita técnica marcas da negritude em Uberlândia” faz parte das ações desenvolvidas com bolsistas do Projeto Afrocientistas que objetiva a formação científica para alunos 

do Ensino Médio, da cidade de Ituiutaba - MG. Busca-se a aproximação dos afrocientistas aos espaços culturais que preservam as africanidades na cidade de Uberlândia -MG. 

Para esta visita técnica estamos propondo a interlocução com a Casa Graça do Aché, Igreja de Nossa Senhora do Rosário e ONG Escola da Vida e Neab UFU. As atividades 

planejadas guardam estreita afinidade com os objetivos de aproximação dos afrocientistas com espaços de formação científica.  

 

OBJETIVO GERAL 

Promover visita técnica em espaços de resistência negra na cidade de Uberlândia - MG, buscando aproximação de conhecimentos que possam subsidiar pesquisas e relatórios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer locais que revelam a história africana e afro-brasileira; 

Visitar instituições e demais estabelecimentos que guardam a memória negra da cidade de Uberlândia. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Docentes, discentes, bolsistas do Projeto Afrocientistas, comunidade acadêmica e comunidade interessada pela temática. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Casa Graça do Aché, Uberlândia - MG 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 17/12/2019 Cadastro SIEX/UFU: 20859/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Monitor da atividade de extensão I Encontro de fomentação e debate a respeito do tema étnico-
racial, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de
Uberlândia, realizado(a) no período de 10/12/2019, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com
carga horária de 4 horas.

Uberlândia (MG), 13 de Janeiro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 2181.18fa.7ef3.76f7.13fb.860c.2872.a550 - em 13/01/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 

Coordenadora: 
Prof.ª Dr.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Assistente Social Lucas Matheus Dias Gonçalves 
 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 

Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

I Encontro de fomentação e debate a respeito do tema étnico-racial 

PROPOSTA 

A Semana de Direitos Humanos é um evento internacional, originariamente criado pelas Nações Unidas, visando fomentar a reflexão para a efetivação dos direitos humanos 

na semana em que se comemora a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (10 de dezembro de 1948). Dentro dessa perspectiva, nós, a Universidade 

Federal de Uberlândia - UFU e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/Diretoria Regional de Ituiutaba – SEDESE Ituiutaba, em alusão à X Semana de Direitos 

Humanos de Minas Gerais, promove o I Encontro de Fomentação e Debate a respeito do tema Étnico-Racial.  

 

OBJETIVO GERAL 

Reunir gestores da área do Serviço Social e a população em geral para discutir a respeito dos Direitos humanos, em especial, sobre as relações étnico-raciais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estimular a troca de experiência entre a universidade e as diversas áreas da assistência social para discutir sobre os direitos humanos nos seus variados aspectos. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Discentes e docentes da UFU, Assistentes sociais e demais membros da comunidade de Ituiutaba – MG e região. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEUs), Ituiutaba - MG 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 13/01/2019 Cadastro SIEX/UFU: 20892/19 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 16 de Outubro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: e51c.e3d1.e475.e98b.e7ee.2e5a.0fbc.b6ef - em 16/10/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Redes de cooperação, produção e consumo solidário em comunidades
religiosas tradicionais de matriz africana no Triângulo Mineiro promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências
Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 10/05/2020 a
30/06/2020, sob a coordenação do(a) Anderson Pereira Portuguez, com carga horária de 4 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenação: 
Prof. Anderson Pereira Portuguez 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Redes de cooperação, produção e consumo solidário em comunidades religiosas tradicionais de matriz africana no 
Triângulo Mineiro 

PROPOSTA 

Vídeo (documentários) apresentando a ideia de desenvolvimento local e de baixo circuito da economia. Tem por objetivo mostrar  que os terreiros de religiões de matriz africana 

funcionam como espaços de aglutinação ou encubação de empreendimentos. As atividades produtivas individuais e coletivas existentes nas comunidades de terreiros funcionam 

como estratégias de sobrevivência de muitas famílias adeptas ao Candomblé e à Umbanda. Para tanto, gravamos dez vídeos com professores que discutem conceitos de 

Geografia econômica e depoimentos de praticantes da Umbanda e do Candomblé no Triângulo Mineiro, mostrando seu trabalho e formas de sustento financeiro. Observamos 

que há uma ampla rede de cooperação, produção e consumo em sistema de solidariedade nos terreiros, o que resulta efetivamente em renda para centenas de famílias. 

 

OBJETIVO GERAL 

Mostrar que os terreiros de religiões de matriz africana funcionam como espaços de aglutinação ou encubação de empreendimentos . 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer como se dá a formação de redes de cooperação econômica no seio das comunidades tradicionais de matriz africana ; Observar como que a teoria geográfica pode 

explicar os elementos identificados em campo; Gravar um vídeo na forma de documentário apresentando os resultados da pesquisa; Entender o significado da economia 

solidária para as comunidades de terreiro; Identificar as estratégias de sobrevivência dos profissionais envolvidos na rede de produção e consumo existentes nos terreiros. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Comunidade interna e externa UFU. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 16/10/2020 Cadastro SIEX/UFU: 21522/20 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 19 de Junho de 2020.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: c6c5.aae0.f8ef.aa43.736b.6250.ca45.f2a2 - em 19/06/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Mesa Redonda O enfrentamento à pandemia e seus impactos para a
educação na perspectiva do gênero e da sexualidade promovido(a) pelo(a) Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) da Universidade Federal de Uberlândia, vinculado ao programa 'Programa Virtual de Formação -
PROVIFOR', realizado(a) no período de 04/06/2020, sob a coordenação do(a) GUILHERME SARAMAGO DE
OLIVEIRA, com carga horária de 2 horas.



 

 

 

Realização: 
Pró-Reitoria de Graduação 
 
Coordenador: 
Prof. Dr. Guilherme Saramago de Oliveira 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

Mesa Redonda O enfrentamento à pandemia e seus impactos para a educação na perspectiva do gênero e da 
sexualidade 

 
PROPOSTA 
A Divisão de Formação Docente e a Divisão de Licenciatura, juntamente com a Diretoria de Ensino e Pró-Reitoria de Graduação, promoveram no dia 04 de junho de 2020, no 
canal PROVIFOR UFU, a Mesa Redonda "O enfrentamento à pandemia e seus impactos para a educação na perspectiva do gênero e da sexualidade", ministrada pela Profa. 
Dra. Elenita Pinheiro de Queiroz Silva (FACED UFU) e a pela Profa. Dra. Flávia do Bonsucesso Teixeira (FAMED UFU), sendo esta ação parte integrante do Programa Virtual 
de Formação - PROVIFOR. O programa surgiu em razão das demandas suscitadas pela necessidade de manutenção de distanciamento social como forma de conter a 
propagação do vírus Covid-19. 
 
OBJETIVO GERAL 
Analisar os modos de enfrentamento à pandemia e seus impactos para a educação sob a perspectiva dos estudos de gênero e sexualidade. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Apresentar apontamentos iniciais para a discussão do contexto pandêmico no Brasil, sob a perspectiva dos estudos de gênero, sexualidade e educação; 
Apontar e refletir sobre estratégias de enfrentamento à pandemia, no que diz respeito à relação família e educação escolar; 
Problematizar sobre o que a pandemia permite pensar sobre a ideia de família, a partir de propostas e posições políticas expressas, em projetos de lei e em documentos 
orientadores afetos a educação escolar; 
Indicar os impactos para a educação na perspectiva do gênero e da sexualidade e as alternativas para o seu enfrentamento.  
 
PÚBLICO ALMEJADO 
Profissionais da Educação Básica e Superior das diferentes redes de ensino. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO 
Evento realizado Online pela plataforma de vídeo Youtube. 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 19/06/2020 Cadastro SIEX/UFU: 21730/20 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 01 de Fevereiro de 2021.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 59a2.6fac.c896.8c44.fb12.3414.c471.15dc - em 01/02/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Webconferência: Intolerância religiosa nos dias atuais, na lei e no Brasil.
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 09/06/2020, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga
horária de 4 horas.



MOBILIZAÇÃO SOCIAL E REDES LOCAIS NOS CUIDADOS COM A SAÚDE AMBIENTAL EM TEMPOS DE COVID 19 

PROPOSTA
Acontecimentos de intolerância religiosa marcou a cidade de Ituiutaba mesmo durante a pandemia. Por conta disso, o Neabi Pontal viu nisso
uma possibilidade de diálogo formativo com intuito de fortalecer as casas de axé e, ao mesmo tempo, criar combater a intolerância religiosa por
meio da formação. 

OBJETIVO GERAL
Promover o debate sobre intolerância religiosa por meio de uma webconferência, dando voz aos sacerdotes de religião de matriz africana de
Ituiutaba, de diferentes nações, com intuito formativo e de combate ao racismo religioso. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Impulsionar a formação de profissionais para a Educação das relações étnico-raciais e combate ao racismo. 

PÚBLICO ALMEJADO
Docentes, discentes, religiosos de matriz africana e comunidade em geral.

LOCAL DE EXECUÇÃO
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 

Realização:
Instituto de Ciências Humanas do Pontal

Coordenadora:
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura:
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira

Diretora de Extensão:
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes

Universidade Federal de Uberlândia

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção

IV – Art. 138 § 2º

Data: 10/06/2020 Cadastro SIEX/UFU: 21752/20

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 21 de Setembro de 2020.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 9ede.c21a.aad4.3633.18cc.8096.7b30.21a3 - em 21/09/2020.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão III SEMINÁRIO DIVERSIDADE, RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA E
QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS NA ATUALIDADE promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal
(ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 14/07/2020 a 10/09/2020, sob a
coordenação do(a) Anderson Pereira Portuguez, com carga horária de 20 horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador: 
Prof. Anderson Pereira Portuguez 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Prof.ª Dr.ª Vânia Aparecida Martins Bernardes 
 

III SEMINÁRIO DIVERSIDADE, RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA E QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS NA 
ATUALIDADE 

PROPOSTA 

Este evento encerra um ano de atividades de um projeto de extensão pioneiro, no qual um grupo de professores das redes pública e privada de ensino tiveram a oportunidade 

de vivenciarem a cultura religiosa afro-brasileira em uma comunidade de terreiro, como forma de superarem os preconceitos contra as religiões tradicionais de matriz africana. 

Agora, no final do processo, o evento oportunizará a socialização das experiências, assim como contato com estudiosos de temas relacionado à vivência. Serão três dias nos 

quais os relatos de experiências serão realizados e palestras serão ministradas de forma livre, gratuita e pública por meio de plataformas virtuais. 

 

OBJETIVO GERAL 

Discutir questões relacionadas à religiosidade afro-brasileira e as questões etnicorraciais na educação por meio de distintos olhares de sujeitos sociais que de forma direta 

atuam na militância pela implantação efetiva das Leis 10.636/2003 e 11.645/2008 e pela erradicação do racismo religioso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Discutir o papel das políticas públicas na erradicação do racismo religioso; 

Compreender a dimensão educacional da questão do racismo e do combate à intolerância; 

Refletir sobre o papel das casas religiosas de matriz afro-brasileira na discussão de uma educação inclusiva, crítica e focada na diversidade. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Comunidade interna e externa da UFU. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – 

Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 21/09/2020 Cadastro SIEX/UFU: 21960/20 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Ministrante do(a) Palestra, "A imortância do Acolhimento Preto na sociedade", do projeto
"Acolhida Preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal", no(s) dia(s) 29/10/2020, como parte das
atividades do(a) Programa de Ocupação da Casa de Cultura Graça do Aché - edição remota, promovido(a) pelo(a)
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - DICULT (PROEXC DICULT) da Universidade Federal de Uberlândia,
realizado(a) no período de 15/08/2020 a 31/12/2020, sob a coordenação do(a) Isabela Martins Pompeu, com carga
horária de 5 horas.

Uberlândia (MG), 13 de Julho de 2021.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 9b14.40c4.bf0a.a103.69f2.d26e.8250.6d66 - em 13/07/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



Realização:
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - DICULT 

Coordenadora:
Isabela Martins Pompeu 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura:
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira

Diretor de Cultura:
Prof. Alexandre José Molina

Programa de Ocupação da Casa de Cultura Graça do Aché - edição remota 

PROPOSTA
O presente Programa visa Apoiar o desenvolvimento de ações artísticas e culturais, em formato remoto, que promovam o fortalecimento e a difusão da Cultura
Negra, integradas ao ensino, à pesquisa e à extensão de modo indissociável, ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o
fortalecimento  da  cidadania.  O  Centro  de  Memória  da  Cultura  Negra  Graça  do  Aché  tem  por  finalidade  atuar  como  instrumento  de  política  pública  na
conscientização da responsabilidade social, do respeito às diferenças raciais e na promoção da cultura e história afrobrasileira. 

OBJETIVO GERAL
Apoiar o desenvolvimento de ações artísticas e culturais, em formato remoto, que promovam o fortalecimento e a difusão da Cultura Negra, integradas ao ensino, à
pesquisa e à extensão de modo indissociável, ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o fortalecimento da cidadania 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver atividades artísticas e culturais relacionadas às diversas manifestações da Cultura Negra; 
A ampliação do acesso de estudantes, docentes e técnicos da UFU, e suas respectivas comunidades, em atividades de caráter predominantemente artístico e/ou
cultural; 
A formação ampliada de estudantes, professores e técnicos da UFU, por meio da incorporação de conhecimentos adquiridos nas atividades artísticas e/ou culturais;
O fortalecimento da cultura produzida pelos discentes, docentes e técnicos da UFU. 

PÚBLICO ALMEJADO
Discentes (graduação e pós graduação) ou servidores/servidoras da Universidade Federal de Uberlândia, com vínculo efetivo no período de proposição e realização
da ação artístico-cultural. 

LOCAL DE EXECUÇÃO
Todas as atividades serão executadas de maneira remota 

Universidade Federal de Uberlândia

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção

IV – Art. 138 § 2º

Data: 01/01/2021 Cadastro SIEX/UFU: 22588/21

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

participou do(a) Projeto, 'Acolhida Preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal.', no(s) dia(s) 01/10/2020
a 31/12/2020, como parte das atividades do(a) Programa de Ocupação da Casa de Cultura Graça do Aché - edição
remota, promovido(a) pelo(a) Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - DICULT (PROEXC DICULT) da Universidade
Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 15/08/2020 a 31/12/2020, sob a coordenação do(a) Isabela
Martins Pompeu, com carga horária de 5 horas.

Uberlândia (MG), 13 de Julho de 2021.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: fc32.ccc6.3678.ba34.7ec1.f4eb.11dd.5ac8 - em 13/07/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



Realização:
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - DICULT 

Coordenadora:
Isabela Martins Pompeu 
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura:
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira

Diretor de Cultura:
Prof. Alexandre José Molina

Programa de Ocupação da Casa de Cultura Graça do Aché - edição remota 

PROPOSTA
O presente Programa visa Apoiar o desenvolvimento de ações artísticas e culturais, em formato remoto, que promovam o fortalecimento e a difusão da Cultura
Negra, integradas ao ensino, à pesquisa e à extensão de modo indissociável, ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o
fortalecimento  da  cidadania.  O  Centro  de  Memória  da  Cultura  Negra  Graça  do  Aché  tem  por  finalidade  atuar  como  instrumento  de  política  pública  na
conscientização da responsabilidade social, do respeito às diferenças raciais e na promoção da cultura e história afrobrasileira. 

OBJETIVO GERAL
Apoiar o desenvolvimento de ações artísticas e culturais, em formato remoto, que promovam o fortalecimento e a difusão da Cultura Negra, integradas ao ensino, à
pesquisa e à extensão de modo indissociável, ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o fortalecimento da cidadania 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver atividades artísticas e culturais relacionadas às diversas manifestações da Cultura Negra; 
A ampliação do acesso de estudantes, docentes e técnicos da UFU, e suas respectivas comunidades, em atividades de caráter predominantemente artístico e/ou
cultural; 
A formação ampliada de estudantes, professores e técnicos da UFU, por meio da incorporação de conhecimentos adquiridos nas atividades artísticas e/ou culturais;
O fortalecimento da cultura produzida pelos discentes, docentes e técnicos da UFU. 

PÚBLICO ALMEJADO
Discentes (graduação e pós graduação) ou servidores/servidoras da Universidade Federal de Uberlândia, com vínculo efetivo no período de proposição e realização
da ação artístico-cultural. 

LOCAL DE EXECUÇÃO
Todas as atividades serão executadas de maneira remota 

Universidade Federal de Uberlândia

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção

IV – Art. 138 § 2º

Data: 01/01/2021 Cadastro SIEX/UFU: 22588/21

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como membro do(a) Comissão de Diagramador da atividade de extensão Geografia, pandemia e os
desafios da reinvenção do mundo vivido, promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal
(ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de 20/12/2020 a 20/02/2021, sob a
coordenação do(a) Anderson Pereira Portuguez, com carga horária de 20 horas.

Uberlândia (MG), 12 de Agosto de 2021.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: a2db.06aa.57e5.d9b0.edf4.487e.a9fa.4c04 - em 12/08/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



GEOGRAFIA, PANDEMIA E OS DESAFIOS DA REINVENÇÃO DO MUNDO VIVIDO

Realização:
Instituto de Ciências Humanas do Pontal

Coordenador:
Prof. Anderson Pereira Portuguez
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura:
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira

Diretora de Extensão:
Valeria Maria Rodrigues

Universidade Federal de Uberlândia

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º

Data: 21/02/2021 Cadastro SIEX/UFU: 23122/20

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão

PROPOSTA
O ano de 2020 foi marcado pela grande tragédia humana causada em parte pela pandemia de Covid-19, mas também em parte pela 
incompetência política. Essa publicação reúne trabalhos de pesquisadores e Grupos de Estudo de todo o Brasil sobre a reinvenção do mundo
vivido no período pós-pandemia além de algumas questões sociais emergentes no país, assim como temas ambientais relevantes e atuais.

OBJETIVO GERAL
Possibilitar o intercâmbio de produção acadêmica entre diferentes universidades brasileiras, por meio de uma publicação que acolha estudos 
geográficos relevantes, atuais e diversificados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Gerar uma publicação de acesso livre e gratuito;
- Proporcionar espaço de publicação para jovens pesquisadores;
- Reunir experiências extensionistas na área de Geografia.

PÚBLICO ALMEJADO
- Estudantes de Geografia;
- Professores de Geografia;
- Pesquisadores e estudantes de áreas afins.

LOCAL DE EXECUÇÃO
Campus Pontal da UFU



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como membro do(a) Comissão de Diagramador da atividade de extensão Turismo e saúde global:
pandemia, pandemônio e novos rumos para o setor no Brasil e no mundo, promovido(a) pelo(a) Instituto de
Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período de
20/12/2020 a 20/02/2021, sob a coordenação do(a) Anderson Pereira Portuguez, com carga horária de 20 horas.

Uberlândia (MG), 12 de Agosto de 2021.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: a53e.a2ee.a09c.95c8.5b33.d44b.0a3c.06dd - em 12/08/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



TURISMO E SAÚDE GLOBAL: PANDEMIA, PANDEMÔNIO E NOVOS RUMOS PARA O SETOR NO BRASIL E NO MUNDO

Realização:
Instituto de Ciências Humanas do Pontal

Coordenador:
Prof. Anderson Pereira Portuguez
 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura:
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira

Diretora de Extensão:
Valeria Maria Rodrigues

Universidade Federal de Uberlândia

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º

Data: 21/02/2021 Cadastro SIEX/UFU: 23123/20

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão

PROPOSTA
Essa publicação reúne trabalhos de pesquisadores de todo o Brasil, assim como de Grupos de Pesquisa em Turismo. Proporciona espaço de 
discussão sobre diferentes teorias que abordam o turismo como vetor do desenvolvimento local e o papel das comunidades na dinamização do
setor recreativo. A Pandemia da Covid-19 impôs um novo dinamismo para o turismo global, impactando de formas jamais vistas na história do
setor. Agora que nos aproximamos do período pós-pandemia, é necessário pensar nos rumos do setor no Brasil e no mundo e esta obra reúne
reflexões diversas sobre o tema.

OBJETIVO GERAL
Proporcionar espaço de publicação de artigos derivados de projetos de ensino, pesquisa e extensão na área de turismo em todo o Brasil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Produzir publicação de qualidade e de acesso gratuito;
- Abrir espaço editorial para novos pesquisadores brasileiros.

PÚBLICO ALMEJADO
Estudantes e profissionais de turismo.

LOCAL DE EXECUÇÃO
Campus Pontal da UFU



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Bolsistas da atividade de extensão V Acolhida preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal.,
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
vinculado ao programa 'Programa de Ocupação da Casa de Cultura Graça do Aché - edição remota',
realizado(a) no período de 01/10/2020 a 31/12/2020, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves,
com carga horária de 240 horas.

Uberlândia (MG), 25 de Maio de 2021.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 40ec.440c.293f.06bc.689a.cf84.3ad9.138e - em 25/05/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

V Acolhida preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal. 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador(a): 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira 
Luiz Gustavo de Souza Araújo  
 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira 

 
Diretora de Extensão: 
Valeria Maria Rodrigues 
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de 

Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV 

Capítulo I – Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 01/01/2021 Cadastro SIEX/UFU: 23194/20 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

PROPOSTA 

Mesmo com a inserção de cotistas por auto identificação/afirmação (racial) e social, e mais da metade da população brasileira já se declarar 
negra desde 2007, ainda permanece sub-representada a população negra no espaço universitário. A organização da V Acolhida Preta, 
aprovada pelo edital PROEXC Nº 27/2020, PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA GRAÇA 
DOACHÉ – EDIÇÃO REMOTA, é uma forma de minimizar a hostilidade da universidade e buscar meios de garantir a permanência dos/as 
calouro/as negro/as na UFU Campus do Pontal. 
 

OBJETIVO GERAL 

Promover atividades culturais da Acolhida Preta, incentivando a vivência ao qual discentes, docentes, técnicos e comunidade em geral 
aproximam-se da cultura negra, auxiliando na integração do povo preto universitário, de forma ao qual se sintam abraçados em esfera 
acadêmica, o que contribuí para permanência de estudantes. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descobrir agentes culturais negros dentro da comunidade acadêmica;  
• Dar visibilidade à artistas que compõem a comunidade acadêmica da UFU;  
• Criar diálogo cultural com agentes da comunidade externa;  
• Realizar a Acolhida Preta como uma atividade cultural que aproxima a comunidade acadêmica. 
 

PÚBLICO ALMEJADO 

Comunidade interna (docentes, discentes e técnicos) e externa (comunidade em geral) com interesses em cultura negra. 
 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia (Campus Pontal) 
 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

atuou como Ministrante do(a) Palestra , A imortância do Acolhimento Preto , no(s) dia(s) 29/10/2020, como parte
das atividades do(a) V Acolhida preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal., promovido(a) pelo(a) Instituto
de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, vinculado ao programa
'Programa de Ocupação da Casa de Cultura Graça do Aché - edição remota', realizado(a) no período de
01/10/2020 a 31/12/2020, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 5 horas.

Uberlândia (MG), 25 de Maio de 2021.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 2cb6.850c.17d4.26b2.d0ad.0cf5.c412.8825 - em 25/05/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar



 

 

 

V Acolhida preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal. 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador(a): 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira 
Luiz Gustavo de Souza Araújo  
 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira 

 
Diretora de Extensão: 
Valeria Maria Rodrigues 
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de 

Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV 

Capítulo I – Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 01/01/2021 Cadastro SIEX/UFU: 23194/20 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

PROPOSTA 

Mesmo com a inserção de cotistas por auto identificação/afirmação (racial) e social, e mais da metade da população brasileira já se declarar 
negra desde 2007, ainda permanece sub-representada a população negra no espaço universitário. A organização da V Acolhida Preta, 
aprovada pelo edital PROEXC Nº 27/2020, PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA GRAÇA 
DOACHÉ – EDIÇÃO REMOTA, é uma forma de minimizar a hostilidade da universidade e buscar meios de garantir a permanência dos/as 
calouro/as negro/as na UFU Campus do Pontal. 
 

OBJETIVO GERAL 

Promover atividades culturais da Acolhida Preta, incentivando a vivência ao qual discentes, docentes, técnicos e comunidade em geral 
aproximam-se da cultura negra, auxiliando na integração do povo preto universitário, de forma ao qual se sintam abraçados em esfera 
acadêmica, o que contribuí para permanência de estudantes. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descobrir agentes culturais negros dentro da comunidade acadêmica;  
• Dar visibilidade à artistas que compõem a comunidade acadêmica da UFU;  
• Criar diálogo cultural com agentes da comunidade externa;  
• Realizar a Acolhida Preta como uma atividade cultural que aproxima a comunidade acadêmica. 
 

PÚBLICO ALMEJADO 

Comunidade interna (docentes, discentes e técnicos) e externa (comunidade em geral) com interesses em cultura negra. 
 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia (Campus Pontal) 
 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 25 de Maio de 2021.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: fa8d.4acb.0d05.d232.ceb8.e489.3d5f.3286 - em 25/05/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão V Acolhida preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal.
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
vinculado ao programa 'Programa de Ocupação da Casa de Cultura Graça do Aché - edição remota',
realizado(a) no período de 01/10/2020 a 31/12/2020, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves,
com carga horária de 120 horas.



 

 

 

V Acolhida preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal. 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador(a): 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira 
Luiz Gustavo de Souza Araújo  
 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira 

 
Diretora de Extensão: 
Valeria Maria Rodrigues 
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de 

Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV 

Capítulo I – Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 01/01/2021 Cadastro SIEX/UFU: 23194/20 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

PROPOSTA 

Mesmo com a inserção de cotistas por auto identificação/afirmação (racial) e social, e mais da metade da população brasileira já se declarar 
negra desde 2007, ainda permanece sub-representada a população negra no espaço universitário. A organização da V Acolhida Preta, 
aprovada pelo edital PROEXC Nº 27/2020, PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA GRAÇA 
DOACHÉ – EDIÇÃO REMOTA, é uma forma de minimizar a hostilidade da universidade e buscar meios de garantir a permanência dos/as 
calouro/as negro/as na UFU Campus do Pontal. 
 

OBJETIVO GERAL 

Promover atividades culturais da Acolhida Preta, incentivando a vivência ao qual discentes, docentes, técnicos e comunidade em geral 
aproximam-se da cultura negra, auxiliando na integração do povo preto universitário, de forma ao qual se sintam abraçados em esfera 
acadêmica, o que contribuí para permanência de estudantes. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descobrir agentes culturais negros dentro da comunidade acadêmica;  
• Dar visibilidade à artistas que compõem a comunidade acadêmica da UFU;  
• Criar diálogo cultural com agentes da comunidade externa;  
• Realizar a Acolhida Preta como uma atividade cultural que aproxima a comunidade acadêmica. 
 

PÚBLICO ALMEJADO 

Comunidade interna (docentes, discentes e técnicos) e externa (comunidade em geral) com interesses em cultura negra. 
 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia (Campus Pontal) 
 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 25 de Maio de 2021.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 61b0.49d0.640b.2975.c1be.b93d.0f1d.de78 - em 25/05/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão V Acolhida preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal.
promovido(a) pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia,
vinculado ao programa 'Programa de Ocupação da Casa de Cultura Graça do Aché - edição remota',
realizado(a) no período de 01/10/2020 a 31/12/2020, sob a coordenação do(a) Luciane Ribeiro Dias Gonçalves,
com carga horária de 5 horas.



 

 

 

V Acolhida preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal. 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 
 
Coordenador(a): 
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira 
Luiz Gustavo de Souza Araújo  
 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira 

 
Diretora de Extensão: 
Valeria Maria Rodrigues 
 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de 

Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV 

Capítulo I – Seção IV – Art. 138 § 2º 

Data: 01/01/2021 Cadastro SIEX/UFU: 23194/20 

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro) 

Divisão de Registro e Informação de Extensão 

PROPOSTA 

Mesmo com a inserção de cotistas por auto identificação/afirmação (racial) e social, e mais da metade da população brasileira já se declarar 
negra desde 2007, ainda permanece sub-representada a população negra no espaço universitário. A organização da V Acolhida Preta, 
aprovada pelo edital PROEXC Nº 27/2020, PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA GRAÇA 
DOACHÉ – EDIÇÃO REMOTA, é uma forma de minimizar a hostilidade da universidade e buscar meios de garantir a permanência dos/as 
calouro/as negro/as na UFU Campus do Pontal. 
 

OBJETIVO GERAL 

Promover atividades culturais da Acolhida Preta, incentivando a vivência ao qual discentes, docentes, técnicos e comunidade em geral 
aproximam-se da cultura negra, auxiliando na integração do povo preto universitário, de forma ao qual se sintam abraçados em esfera 
acadêmica, o que contribuí para permanência de estudantes. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descobrir agentes culturais negros dentro da comunidade acadêmica;  
• Dar visibilidade à artistas que compõem a comunidade acadêmica da UFU;  
• Criar diálogo cultural com agentes da comunidade externa;  
• Realizar a Acolhida Preta como uma atividade cultural que aproxima a comunidade acadêmica. 
 

PÚBLICO ALMEJADO 

Comunidade interna (docentes, discentes e técnicos) e externa (comunidade em geral) com interesses em cultura negra. 
 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia (Campus Pontal) 
 

 



Certificamos que

Jefferson Rafael de Oliveira Souza

Uberlândia (MG), 05 de Janeiro de 2022.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 5213.916e.7d4a.9a35.02a7.d413.6640.8074 - em 05/01/2022.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proexc.ufu.br/certificado/validar

participou da atividade de extensão Projeto Plantando axé II: revisitando antigos saberes e reafirmando a
afetividade como um valor civilizatório em territórios religiosos de matriz africana promovido(a) pelo(a)
Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período
de 15/08/2021 a 15/12/2021, sob a coordenação do(a) Anderson Pereira Portuguez, com carga horária de 40
horas.



 

 

 

Realização: 
Instituto de Ciências Humanas do Pontal 

 

Coordenador: 
Prof. Anderson Pereira Portuguez 
  

Pró-Reitor de Extensão e Cultura: 
Prof. Dr. Helder Eterno da Silveira 
 
Diretora de Extensão: 
Valéria Maria Rodrigues 
 

Projeto Plantando axé II: revisitando antigos saberes e reafirmando a afetividade como um valor civilizatório em territórios religiosos 

de matriz africana 

PROPOSTA 

O projeto que ora se apresenta tem como objetivo contribuir na formação continuada de lideranças populares e professores em atuação nas escolas de Ituiutaba e região, bem como de estudantes dos cursos de 

Licenciatura do campus Pontal. Tal ação visa à implementação das leis 10.639 e 11.645, cujo cumprimento efetivo ainda se constitui um desafio às escolas no que concerne a construção de práticas concernentes 

com uma educação para as relações étnico-raciais. A partir de estágios de vivência em comunidades tradicionais de matriz afro-brasileira (o que encontra respaldo na literatura produzida na área sobre o ensinar e 

aprender nessa perspectiva), pretende-se que os docentes e discentes envolvidos produzam e implementem em suas unidades escolares projetos de intervenção relativos á temática, sob orientação e 

acompanhamento da equipe executora. Os resultados e reflexões deverão ser apresentados em um seminário, sendo também incentivadas a divulgação em publicações e participação em eventos acadêmicos da 

área. Em relação às lideranças populares, entende-se ser necessário mobilizá-las a partir de uma ação descolonizadora do pensamento, para assumam papel de protagonismo em seus espaços de atuação, 

municiadas por saberes ancestrais legados pelos povos tradicionais de matriz afro-indígena. 

 

OBJETIVO GERAL 

- Subsidiar processos de formação de lideranças comunitárias, professores e estudantes das licenciaturas de Ituiutaba e região, por meio de estágios de vivência em comunidades de tradição afro-brasileira, cujo mote 

serão os valores civilizatórios das cosmovisões africana e indígena. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar momentos de reflexão sobre a identidade e a cultura negra/indígena, tanto para os/as estudantes das licenciaturas do Campus Pontal quanto para os/as profissionais envolvidos/as das escolas públicas de 

Ituiutaba e região.  

- Difundir as culturas negra e indígena junto às lideranças comunitárias de Ituiutaba e região  

- Elaborar material teórico-prático para municiar os participantes em ações de multiplicação dos saberes trabalhados no projeto. 

 

PÚBLICO ALMEJADO 

Estudantes de cursos de licenciatura das mais diversas áreas do conhecimento. Professores de todos os níveis de ensino, atuantes em Ituiutaba e Região. Lideranças comunitárias. Religiosos da Umbanda e do 

Candomblé interessados em participar e ensinar sobre suas vivências. Indígenas ou descendentes de indígenas. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Federal de Uberlândia/Ilè Àse Tobi Babá Olorigbin 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  

Diretoria de Extensão / Divisão de Registro e Informação de Extensão 

Conforme Estatuto e Regimento Geral Universidade Título IV Capítulo I – Seção 

IV – Art. 138 § 2º 
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