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Pesquisador e Militante do Movimento Negro, voltado a questões sociais e

educacionais. Graduando do Curso de Matemática da Instituto de Ciências

Exatas e Naturais do Pontal (ICENP) da Universidade Federal de Uberlândia

(UFU) (2016). Presidente da Associação BAOBÁ, organização civil de cunho

social voltada ao combate racismo, sexismo, lesbofobia e transfobia e todas

as formas de opressão correlatadas, que oferece serviço gratuitos a seus

beneficiados, sediada na cidade de Ituiutaba-MG. Coordenador do Núcleo de

estudos afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Uberlândia

(NEABi Pontal/UFU) desde (2018). Vice-presidente da ONG VÂNIA LAFIT

organização civil de cunho social voltada ao combate a homofobia e

transfobia que oferece serviço gratuitos a seus beneficiados, sediada na

cidade de Ituiutaba-MG. Coordenador do Projeto Afrocientista, desde (2019),

atualmente coordeno 12 bolsistas de Iniciação Cientifica Jr. sob a

coordenação geral da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e

(NEABi/UFU). Mediador do Programa Novo Mais Educação Portaria MEC

nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016 na Escola Municipal

Aureliano.Joaquim da Silva - CAIC (2017). Integrante do Núcleo de estudo e

pesquisas sobre educação para as relações raciais e ações afirmativas da

Universidade Federal de Uberlândia (NEPERE/UFU) desde (2016).

Integrante Núcleo de Estudos de Diversidade de Sexualidade e Gênero (NED

SEG) do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) desde (2021).

Atualmente tenho como foco estudos que abordam a Educação para as

Relações Étnicoraciais e a Etnomatemática
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SEÇÃO 01

PRESIDÊNCIA E COORDENAÇÃO DE

NÚCLEOS E ENTIDADES VOLTADAS A 

COMUNIDADE NEGRA 



A Associação BAOBÁ é uma junção do desenvolvimento de trabalhos de

docentes, discentes e agentes culturais e militantes, que atuam a mais 10 anos

na busca por promover uma política cultural igualitária e inclusiva, que

contribua para a valorização da história e das manifestações culturais e

artísticas negras na cidade de Ituiutaba micro e mesorregião. Tendo como

foco o combate ao racismo, xenofobia, homofobia, transfobia, e todas as

formas de preconceito introjetadas.

VISÃO

Pessoas negras e LGBTQIA+ como agentes de transformação, vivendo em

uma sociedade fundada em valores de justiça, equidade e solidariedade, em

que a presença e contribuição dos negros e negras sejam acolhidas como um

bem da humanidade.

VISÃO

Pessoas negras e LGBTQIA+ como agentes de transformação, vivendo em

uma sociedade fundada em valores de justiça, equidade e solidariedade, em

que a presença e contribuição dos negros e negras sejam acolhidas como um

bem da humanidade.

ASSOCIAÇÃO BAOBÁ



EQUIPE

Presidente

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

Vice Presidente

Luciane Ribeiro Dias Gonçalves

Secretário

Carlos Antônio dos Santos

Secretário

Luiz Gustavo de Souza Araújo

Tesoureira

Branca Maria Vieira Gomes

Tesoureiro

Fabiano Nogueira Do Nascimento

Membro

Juliano Henrique Xavier Cavalcanti

ASSOCIAÇÃO BAOBÁ

















A ONG VÂNIA LAFIT é uma inciativa que surge em meio as demandas do

público LGBTQIA+ da cidade de Ituiutaba e região na busca por

representatividade e lugares de espaço de afetividade. O movimento inicial

surge em meio as discussões ligadas as pessoas LGBTQIA+ negras que

sofrem com a dupla exclusão e ausência de referências positivas para a

construção de sua identidade individual e coletiva.

A ONG busca promover ações educacionais voltadas ao movimento

LGBTQIA+, com as temáticas ligadas a educação, transexualidade,

travestilidade, negritude, feminismo e cultura.

Objetivo: Promover espaços de resistência, com enfoque nos debates e ações

culturais e educacionais que discutam as demandas da população

LGBTQIA+, buscando o aquilombamento e construção de uma identidade

positiva da pessoa LGBTQIA+ na sociedade.

Tendo suas primeiras realizações de organiação 02/11/2019.

O VÂNIA LAFIT surge a partir do espaço de atuação dos membros

idealizadores no movimento LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba, com ações

fomentadas pelo NEABi Pontal, nos vemos estudantes universitários, negros,

gays, travestis e periféricos, excluídos da sociedade por estigmas que

inferiorizam as pessoas LGBTQIA+ e negros.

ONG VÂNIA LAFIT



















Atualmente sou Coordenador Discente do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros

e Indígenas (NEABi PONTAL) da Universidade Federal de Uberlândia

Campus do Pontal. O NEABi Pontal é uma entidade que formalizou-se

institucionalmente em 2018, contudo já desenvolvia suas atividades desde

2014. No início teve parceria com, Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da

Universidade Federal de Uberlândia- NEAB/UFU ( Campus Santa Mônica)

onde colaborou com vários projetos de pesquisa e extensão. Desde essa época

a proposta de trabalho alicerçou-se, espaço formativo e promover diálogos

entre ações para ampliar os olhares referentes à educação para as relações

étnico-raciais e indígenas. As ações realizadas, tanto em Uberlândia quanto

em Ituiutaba, buscavam 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. O Neabi Pontal foi

criado oficialmente no ano de 2018, apesar de desenvolver ações relativas ao

combate do racismo e às relações étnico-raciais bem antes desta data como

citado anteriormente. Atualmente, o NEABi Pontal conta com a atuação

direta de professore/as, discentes e técnicos/as administrativos/as que têm

como foco de suas atividades as relações étnico-raciais e o combate ao

racismo nas suas diversas formas de manifestação.

NEABI PONTAL 







SESSÃO 02

PROJETOS APROVADOS COM 

FINANCIAMENTO 



ACOLHIDA PRETA: arte e cultura negra no 

Pontal do Triângulo Mineiro

2020

No ano de 2020 aprovei o projeto Acolhida Preta, aprovada pelo edital

Concurso-Prêmio Ituiutaba de Conexões Culturais - Manifestações

Culturais e Audiovisuais nos Termos do Inciso III do Art. 20 da Lei

Federal no. 14.017/2020, com financiamento de dez mil reais (10 000).

Mesmo com a hostilidade da universidade e buscar meios de garantir a

permanência dos/as calouro/as negro/as na UFU, 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 desta ação é uma forma de contribuir com a formação

identitária no aspecto individual dentro da coletividade e particularidades

das vivências e violências direcionada ao povo preto.









ACOLHIDA PRETA: universidade e cultura 

negra na UFU Pontal

2020

No ano de 2020 aprovei o projeto Acolhida Preta – aprovada pelo edital

PROEXC Nº 27/2020, PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DO CENTRO

DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA GRAÇA DO ACHÉ – EDIÇÃO

REMOTA, com financiamento de cinco mil duzentos e setenta reais

(5270). 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. Esta 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. O projeto contou com a participação de dois (02) bolsistas

remunerados
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Relatório nº 11/2020/DICULT/PROEXC/REITO

  

Processo nº 23117.048262/2020-03

Interessado: Diretor da Diretoria de Cultura - DIRDICULT, Pró-Reitor(a) de Extensão e Cultura - PROEXC, Chefe do Setor de Editais da PROEXC

  

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA GRAÇA DO ACHÉ- EDIÇÃO REMOTA

EDITAL PROEXC Nº 27/2020

 

RESULTADO FINAL

 

O Pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e com fulcro no EDITAL PROEXC Nº 27/2020 -
PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA GRAÇA DO ACHÉ- EDIÇÃO REMOTA, torna público o RESULTADO FINAL do
referido edital, conforme apresentado pela Comissão de Análise nomeada pela PORTARIA PROEXC Nº 38, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.

As propostas foram avaliadas por pares, pelo método "Double Blind Review", no qual cada proposta foi avaliada por dois pareceristas com "exper�se" na
temá�ca do referido Edital. No caso de discrepância de notas (diferença de mais de cinco pontos da média para as notas dos pareceristas), a proposta foi
encaminhada para um terceiro parecer. 

Os(as) proponentes interessados(as) poderiam interpor recursos, que foram recebidos durante todo o dia 17/09/2020 (quinta-feira), segundo item 8 do
Edital PROEXC n° 27/2020. 

Como não houve interposição de recursos, o Resultado Preliminar desse processo sele�vo foi man�do nos seguintes termos:

 

NOME DA PROPOSTA NOTA RESULTADO 
Diálogo à Margem - Promovendo a Diversidade e os Direitos Humanos 99* APROVADA
Incubadora Preta Online - incubadora de projetos para agentes culturais negres 99 APROVADA
Badauê: arte e cultura LGBTQIA+ 97,5 APROVADA
Acolhida Preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal 96,5 APROVADA
Negras poetas: dando o ar d@ Graça 95,5 APROVADA
Africanidades 95 APROVADA
História e Cinema: Representações de negritude na 7ª arte 90 APROVADA
Muros erguidos: o ser negro no país do racismo e do encarceramento em massa 89,75 APROVADA

*(Critério de desempate: maior pontuação ob�da no critério 6.5.2- de acordo com item 6.4 do Edital)

 

Comunicamos, por oportuno, que haverá reunião com os(as) coordenadores(as) das propostas aprovadas no presente instrumento convocatório, nos
termos do item 7.4 do Edital PROEXC nº 27/2020,  a ser realizada no dia 24/09/2020 (quinta-feira), às 10 horas, em meio virtual a ser informado mais
adiante por contato eletrônico. 

 

Uberlândia, 18 de setembro de 2020.

 

HÉLDER ETERNO DA SILVEIRA
Pró-reitor de Extensão e Cultura

Portaria R n. 64/2017

 

Documento assinado eletronicamente por Helder Eterno da Silveira, Pró-Reitor(a), em 18/09/2020, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2266687 e o código CRC 99CB1C20.

Referência: Processo nº 23117.048262/2020-03 SEI nº 2266687

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Divisão de Fomento à Cultura

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, 1º andar, Sala 106 - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-
902 

Telefone: (34) 3291-8945/8941 - www.proexc.ufu.br - difoc@proex.ufu.br 
  

Relatório nº 2/2020/DIFOC/DICULT/PROEXC/REITO

  

Processo nº 23117.055325/2020-70

Interessado: Diretor da Diretoria de Cultura - DIRDICULT, Pró-Reitor(a) de Extensão e
Cultura - PROEXC, Coordenadora da Assessoria Administra�va Financeira da Proexc, Chefe do Setor de
Editais da PROEXC

  

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA DA CULTURA NEGRA GRAÇA DO ACHÉ - EDIÇÃO
REMOTA

 

O Pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e
com fulcro no Edital 033/2020 do Processo Sele�vo para Bolsista de Extensão do Programa de Ocupação
do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Aché – edição remota, torna público o RESULTADO
FINAL do referido edital:

 

Vaga 1 – Apoio Técnico geral (Projeto: Acolhida Preta: universidade e cultural negra na UFU Pontal)

Nome Pontuação RESULTADO

Jefferson Rafael de Oliveira Souza 94,0 Selecionado

Anderson Ferreira de Azevedo Filho 87,1 Selecionado

Giovanna Malavolta Pizzo 62,6 Cadastro reserva

 

Vaga 2 -  Auxiliar Administra�vo pedagógico (Projeto: Africanidades)

Nome Pontuação RESULTADO

Rafaela Rodrigues Mar�ns 97,0 Selecionada

 

Vaga 3 -  Assessoria de Comunicação (Projeto: Africanidades)

Nome Pontuação RESULTADO

Lucas de Oliveira Alves 96,0 Selecionado

Rayane Peres Vilela 93,0 Cadastro reserva
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Vaga 4 -  Apoio Técnico geral (Projeto Badauê: arte e cultura LGBTQIA+)

Nome Pontuação RESULTADO

Mayza de Carvalho Faus�no 55,2 Selecionada

Ian Gomes Mar�ns 50,0 Selecionado

Izabella Mendonça Formiga do
Nascimento 49,1 Cadastro reserva

Rafaella de Fa�ma Souza 48,0 Cadastro reserva

Gabriele Ferreira Lopes 45,0* Cadastro reserva

Beatriz Cris�na Gonçalves 45,0* Cadastro reserva

Yaslainy Silva Almeida 40,0 Cadastro reserva

Thiago Lopes - Desclassificado (não atende item 4.5.6 do
Edital)

* Desempate com base na pontuação da Carta de Intenções.

 

Vaga 5 -  Coordenação (Projeto: Diálogo à Margem - Promovendo a Diversidade e os Direitos Humanos)

Nome Pontuação RESULTADO

Lívia Cris�na Soares Panzo 97,0 Selecionada

 

Vaga 6 -  Facilitação e divulgação (Projeto: Diálogo à Margem - Promovendo a Diversidade e os Direitos
Humanos)

Nome Pontuação RESULTADO

Jéssica Oliveira Noleto 97,0 Selecionada

Ana Clara Naves Vieira 95,0 Cadastro reserva

Yasmim Dos Anjos Ribeiro 92,0 Cadastro reserva

Lais Campos Quintais 90,0 Cadastro reserva

 

Vaga 6 -  Mediação (Projeto: Diálogo à Margem - Promovendo a Diversidade e os Direitos Humanos)

Nome Pontuação RESULTADO

Karina Baltor Cabral 98,0 Selecionada

Isabela Souza Cruvinel Borges 96,0 Cadastro reserva

Bruna Aparecida de Freitas Faria 88,0 Cadastro reserva
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Vaga 7 -  Edição de Vídeo (Projeto: História e Cinema: Representações de negritude na 7ª arte)

Não houve candidatos inscritos.

 

Vaga 8 -  Tradução (Projeto: História e Cinema: Representações de negritude na 7ª arte)

Nome Pontuação RESULTADO

Raphael Santos Boaventura 95,0 Selecionado

Ana Clara de Faria do Nascimento 87,0 Cadastro reserva

Kimberly Duarte Miranda Freitas 80,0 Cadastro reserva

Ramon Alves Mar�ns Filho 75,0 Cadastro reserva

 

Vaga 9 - Auxiliar de produção e organização - História (Projeto: Muros erguidos: o ser negro no país do
racismo e do encarceramento em massa)

Nome Pontuação RESULTADO

Cleber Borges 96,0 Selecionado

Andressa Macedo Pereira - Desclassificada (não atende item 3.1.5 do Edital)

 

Vaga 10 - Auxiliar de produção e organização - Direito (Projeto: Muros erguidos: o ser negro no país do
racismo e do encarceramento em massa)

Nome Pontuação RESULTADO

Milenny Lee Cabral Marins 98,0 Selecionada

Rayssa Rodrigues Prado 74,0 Cadastro Reserva

 

Vaga 11 - Auxiliar e suporte técnico (Projeto: Muros erguidos: o ser negro no país do racismo e do
encarceramento em massa)

Nome Pontuação RESULTADO

Leonardo Santos Baia 73,0 Selecionado

 

Vaga 12 – Suporte – Filosofia (Projeto: Negras poetas: dando o ar d@ Graça)

Nome Pontuação RESULTADO

Breno Ribeiro Santos 53,0 Selecionado

Bianca Gomes 50,0 Selecionada
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Luiza Anselmo - Desclassificada (não atende item 3.1.5 do Edital)

Pablo Silva Prado - Desclassificado (não atende item 3.1.5 do Edital)

 

Vaga 13 – Suporte – Filosofia, História, Artes Cênicas (Projeto: Negras poetas: dando o ar d@ Graça)

Nome Pontuação RESULTADO

Giovanna Gondim 57,9 Selecionada

 

Vaga 14 – Comunicação e suporte (Projeto: Incubadora Preta Online - incubadora de projetos para
agentes culturais negres)

Nome Pontuação RESULTADO

Suzana Adamy da Rocha 96,0 Selecionada

Isabella Filgueira Santos 95,0 Selecionada

Dandhara Morena Miranda Araújo Chagas 81,0 Cadastro Reserva

 

Uberlândia-MG, 16 de Outubro de 2020.

 

HÉLDER ETERNO DA SILVEIRA
Pró-reitor de Extensão e Cultura

Portaria R n. 64/2017

Documento assinado eletronicamente por Helder Eterno da Silveira, Pró-Reitor(a), em 16/10/2020,
às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2325627 e
o código CRC 3F4FF009.

Referência: Processo nº 23117.055325/2020-70 SEI nº 2325627

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


A VOZ DA COMUNIDADE: arte e 

Etnomatemática o elo entre ensino e comunidade

2018

No ano de 2018 Aprovei o Projeto A VOZ DA COMUNIDADE: arte e

Etnomatemática o elo entre ensino e comunidade no EDITAL PROEXC

Nº 002/2018 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À CULTURA

INSTITUCIONAL – PIAC ESTUDANTIL, com financiamento de

quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais (4852) atingindo (500)

pessoas diretamente e (1000) pessoas indiretamente. O projeto teve como

objetivo a inserção da História e Cultura Afro-brasileira dando voz aos

agentes culturais que atuam na comunidade.



GALERIA DE FOTOS 

PROJETO A VOZ DA COMUNIDADE

2018















































A VOZ DA COMUNIDADE: arte e 

Etnomatemática o elo entre ensino e comunidade

2018

No ano de 2017 Aprovei o Projeto Etnomatemática e História da

Matemática: jogos e relações culturais no EDITAL PROEXC/PROAE Nº

51/2017 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À CULTURA

ESTUDANTIL PIAC-ESTUDANTIL – 3ª Chamada 2017, aprovado com

financiamento com o valor de cinco mil vinte e nove reais e setenta

centavos (R$ 5 029,70), atingindo (250) diretamente e (750) pessoas

indiretamente. O projeto teve como objetivo a inserção da História e

Cultura Afrobrasileira por meio dos jogos e atividades culturais.



GALERIA DE FOTOS 

PROJETO ETNOMATEMÁTICA E HISTÓRIA 

DA MATEMÁTICA 

2017

































SEÇÃO 03

PRODUTOS DE AUDIOVISUAIS 
(Curta metragem, webséries, webdocumentários, trailers)

(2020-2021)



PROJETO RAÍZES CONGADEIRAS

(Curta metragem)

2021

RESUMO: A cultura afro-brasileira esta imersa em diversos movimentos

sociais, trazendo o estilo, a beleza e as manifestações artísticas e culturais

do povo africano em diversos cantos do país. A Congada é uma mistura

destas manifestações unindo a cultura, ancestralidade e religiosidade

originária dos povos negros escravizados, sua estrutura nos traz a musica,

a dança, a arte, as cores e a vida contando o que é ser um afro-brasileiro,

sendo esse um dos principais movimentos anti-racista no Brasil. O

município de Ituiutaba-MG se destaca regionalmente por fazer da Festa de

Congada a maior manifestação cultural da cidade. O Projeto Raízes

Congadeiras criado pela Associação BAOBÁ, busca perpetuar os

sentimentos, os sentidos, a construção dessa cultura revigorando a

ancestralidade congadeira.

Carga Horária: 120 horas. Início 01/05/2021 Término 20/05/2021

Direção e Coordenação: Marcelo Nogueira, Luiz Araújo.

Captação e arte: Fabiano Nogueira

https://www.associacaobaoba.com/projeto-raizes-congadeiras

https://www.associacaobaoba.com/projeto-raizes-congadeiras


PROJETO RAÍZES CONGADEIRAS

(Curta metragem)

2021

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=q7miX6Smjos&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=KTLzdcYE9_o&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=eswoJcFPy_w&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=T9I2ZvfT92M&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=1iaNZio30kg&ab_channel=As

socia%C3%A7%C3%A3oBAOB

%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=6A_klZ5257c&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=fCWs6X793-

A&ab_channel=Associa%C3%A

7%C3%A3oBAOB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=VSz0Nj_qtn0&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=hKuZxc7-

lX4&ab_channel=Associa%C3%

A7%C3%A3oBAOB%C3%81

https://www.youtube.com/watch?v=q7miX6Smjos&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=KTLzdcYE9_o&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=eswoJcFPy_w&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=T9I2ZvfT92M&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=1iaNZio30kg&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=6A_klZ5257c&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=fCWs6X793-A&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=VSz0Nj_qtn0&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=hKuZxc7-lX4&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81


PROJETO RAÍZES CONGADEIRAS

(Curta metragem)

2021

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=Bn9ij9Vn1As&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watc

h?v=fKDVXGFJfd8&ab_chan

nel=Associa%C3%A7%C3%A

3oBAOB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=_1D1Dm1cNjU&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=QmaCXfdSXZ0&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watc

h?v=s5hOpIDZq1Y&ab_chann

el=Associa%C3%A7%C3%A3

oBAOB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=MDqq1EDrnbE&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=q7miX6Smjos&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watc

h?v=q7miX6Smjos&ab_channe

l=Associa%C3%A7%C3%A3o

BAOB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=q7miX6Smjos&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

https://www.youtube.com/watch?v=Bn9ij9Vn1As&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=fKDVXGFJfd8&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=_1D1Dm1cNjU&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=QmaCXfdSXZ0&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=s5hOpIDZq1Y&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=MDqq1EDrnbE&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=q7miX6Smjos&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=q7miX6Smjos&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=q7miX6Smjos&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81


PROJETO RAÍZES CONGADEIRAS

(Curta metragem)

2021

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=AvcIHNFMv1o&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

TRAILER RAÍZES CONGADEIRAS

Música: Rosário Dos Pretos · Sérgio Pererê · Guarda de Congo Feminina ·

Irmandade os Carolinos · Moçambique do Divino

https://www.youtube.com/watch?v=tJPb68ZwiyM&ab_channel=Associa%C3%A7

%C3%A3oBAOB%C3%81

https://www.youtube.com/watch?v=AvcIHNFMv1o&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=tJPb68ZwiyM&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81


PROJETO RAÍZES CONGADEIRAS

(Curta metragem)

2021

RESUMO: A cultura afro-brasileira esta imersa em diversos movimentos

sociais, trazendo o estilo, a beleza e as manifestações artísticas e culturais

do povo africano em diversos cantos do país. A Congada é uma mistura

destas manifestações unindo a cultura, ancestralidade e religiosidade

originária dos povos negros escravizados, sua estrutura nos traz a musica,

a dança, a arte, as cores e a vida contando o que é ser um afro-brasileiro,

sendo esse um dos principais movimentos anti-racista no Brasil. O

município de Ituiutaba-MG se destaca regionalmente por fazer da Festa de

Congada a maior manifestação cultural da cidade. O Projeto Raízes

Congadeiras criado pela Associação BAOBÁ, busca perpetuar os

sentimentos, os sentidos, a construção dessa cultura revigorando a

ancestralidade congadeira.

Carga Horária: 120 horas. Início 01/05/2021 Término 20/05/2021

Direção e Coordenação: Marcelo Nogueira, Luiz Araújo.

Captação e arte: Fabiano Nogueira

https://www.associacaobaoba.com/projeto-raizes-congadeiras

https://www.associacaobaoba.com/projeto-raizes-congadeiras


PROJETO RAÍZES CONGADEIRAS

(Trailer)

2021

TRAILER RAÍZES CONGADEIRAS

Música: Rosário Dos Pretos · Sérgio Pererê · Guarda de Congo Feminina ·

Irmandade os Carolinos · Moçambique do Divino

https://www.youtube.com/watch?v=tJPb68ZwiyM&ab_channel=Associa%C3%A7

%C3%A3oBAOB%C3%81

www.facebook.com/associacaobaoba

www.instagram.com/associacaobaoba/

www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w

https://www.associacaobaoba.com/projeto-raizes-congadeiras

https://www.youtube.com/watch?v=tJPb68ZwiyM&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
http://www.facebook.com/associacaobaoba
http://www.instagram.com/associacaobaoba/
http://www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w
https://www.associacaobaoba.com/projeto-raizes-congadeiras


PROJETO RAÍZES CONGADEIRAS

(Curta metragem)

2021

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=q7miX6Smjos&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=KTLzdcYE9_o&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=eswoJcFPy_w&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=T9I2ZvfT92M&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=1iaNZio30kg&ab_channel=As

socia%C3%A7%C3%A3oBAOB

%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=6A_klZ5257c&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=fCWs6X793-

A&ab_channel=Associa%C3%A

7%C3%A3oBAOB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=VSz0Nj_qtn0&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=hKuZxc7-

lX4&ab_channel=Associa%C3%

A7%C3%A3oBAOB%C3%81

https://www.youtube.com/watch?v=q7miX6Smjos&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=KTLzdcYE9_o&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=eswoJcFPy_w&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=T9I2ZvfT92M&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=1iaNZio30kg&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=6A_klZ5257c&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=fCWs6X793-A&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=VSz0Nj_qtn0&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=hKuZxc7-lX4&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81


PROJETO RAÍZES CONGADEIRAS

(Curta metragem)

2021

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=Bn9ij9Vn1As&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watc

h?v=fKDVXGFJfd8&ab_chan

nel=Associa%C3%A7%C3%A

3oBAOB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=_1D1Dm1cNjU&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=QmaCXfdSXZ0&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watc

h?v=s5hOpIDZq1Y&ab_chann

el=Associa%C3%A7%C3%A3

oBAOB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=MDqq1EDrnbE&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=q7miX6Smjos&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watc

h?v=q7miX6Smjos&ab_channe

l=Associa%C3%A7%C3%A3o

BAOB%C3%81

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=q7miX6Smjos&ab_channel=A

ssocia%C3%A7%C3%A3oBAO

B%C3%81

https://www.youtube.com/watch?v=Bn9ij9Vn1As&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=fKDVXGFJfd8&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=_1D1Dm1cNjU&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=QmaCXfdSXZ0&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=s5hOpIDZq1Y&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=MDqq1EDrnbE&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=q7miX6Smjos&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=q7miX6Smjos&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=q7miX6Smjos&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81


PROJETO RAÍZES CONGADEIRAS

(Curta metragem)

2021

Clique para assistir
https://www.youtube.com/watch?

v=AvcIHNFMv1o&ab_channel=

Associa%C3%A7%C3%A3oBA

OB%C3%81

FOTOS DA PRODUÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=AvcIHNFMv1o&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81


PAJUBÁ

(Curta metragem e Webdocumentário)

2020

RESUMO: O documentário Pajubá, aprovado pelo edital PROEXC Nº

27/2020, PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA

DA CULTURA NEGRA GRAÇA DO ACHÉ – EDIÇÃO REMOTA,

torna-se relevante, para repensar as questões de gênero e sexualidade,

buscando compreender a cultura em suas diversas nuances, tornando-se

uma fonte de construção de conhecimento para as pessoas que são e não

são LGBTQIA+. A intenção do projeto é além de promover o debate das

questões de gênero, promover a visibilidade cultural da arte Drag Queen,

possibilitando a construção de uma Live cultural, realizada em casa com

performances, relatos e debates das pessoas que performam. Será

construído um material de videodocumentário com os relatos dos artistas,

para que possamos manter o debate e as reflexões contínuas, com os

artistas e com a comunidade LGBTQIA+ a nível acadêmico e nacional.

Carga Horária: 80 horas. Início 01/10/2020 Término 31/12/2020

Direção e Coordenação: Marcelo Nogueira, Luiz Araújo e Luciane Dias.

https://www.associacaobaoba.com/pajuba

https://www.associacaobaoba.com/pajuba


PAJUBÁ

(Curta metragem e Webdocumentário)

2020

Link Curtametragem: www.youtube.com/watch?v=_TrqNaj-

CsE&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81

Link Webdocumentário: www.youtube.com/watch?v=wkH3op1I-

ac&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81

www.facebook.com/associacaobaoba

www.instagram.com/associacaobaoba/

www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w

https://www.associacaobaoba.com/pajuba

https://www.youtube.com/watch?v=_TrqNaj-CsE&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
http://www.youtube.com/watch?v=wkH3op1I-ac&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
http://www.facebook.com/associacaobaoba
http://www.instagram.com/associacaobaoba/
http://www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w
https://www.associacaobaoba.com/pajuba


VOZ PRETA

(Websérie)

2020

RESUMO: A Websérie VOZ PRETA, apresenta a toda a comunidade

acadêmica e escolar o trabalho de cinco artistas negros da cidade de

Ituiutaba-MG, que intercalam seu trabalho com suas vivências,

promovendo a proliferação da arte e cultura negra por meio dos debates

que cerceiam a educação, arte, cultura, relações étnico-raciais, sexualidade

e gênero, nas esferas municipais, estaduais e federais. A organização desta

obra, aprovada pelo Edital Concurso-Prêmio Ituiutaba de Conexões

Culturais - Manifestações Culturais e Audiovisuais nos Termos do Inciso

III do Art. 20 da Lei Federal no. 14.017/2020, é uma forma de contribuir

com a formação identitária no aspecto individual dentro da coletividade e

particularidades das vivências e violências direcionada ao povo preto.

Carga Horária: 80 horas. Início 20/11/2020 Término 14/12/2022

Direção e Coordenação: Marcelo Nogueira, Luiz Araújo e Luciane

Gonçalvess.

https://www.associacaobaoba.com/webserie-voz-pret

https://www.associacaobaoba.com/webserie-voz-pret


VOZ PRETA

(Websérie)

2020

TRAILER WEBSÉRIE VOZ PRETA

Música: Rosário Dos Pretos · Sérgio Pererê · Guarda de Congo Feminina ·

Irmandade os Carolinos · Moçambique do Divino

https://www.youtube.com/watch?v=O6YvwMgmUno&list=TLGGsFnJRRthREsxM

jA3MjAyMQ&t=7s&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81

www.facebook.com/associacaobaoba

www.instagram.com/associacaobaoba/

www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w

www.associacaobaoba.com/webserie-voz-pret

https://www.youtube.com/watch?v=O6YvwMgmUno&list=TLGGsFnJRRthREsxMjA3MjAyMQ&t=7s&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
http://www.facebook.com/associacaobaoba
http://www.instagram.com/associacaobaoba/
http://www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w
http://www.associacaobaoba.com/webserie-voz-pret


VOZ PRETA

(Websérie)

2020

Capítulo I – O Corpo

https://www.youtube.com/watch?v=Alhm3ABRbqg&feature=youtu.be&ab_channel

=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81

Capítulo II – Pensando PRETO

https://www.youtube.com/watch?v=SCXm7RjuYQU&ab_channel=Associa%C3%A

7%C3%A3oBAOB%C3%81

Capítulo III – O som

https://www.youtube.com/watch?v=fZuZ3GT3vSc&ab_channel=Associa%C3%A7

%C3%A3oBAOB%C3%81

https://www.youtube.com/watch?v=Alhm3ABRbqg&feature=youtu.be&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=SCXm7RjuYQU&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=fZuZ3GT3vSc&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81


VOZ PRETA

(Websérie)

2020

Capítulo IV – O negro de mercado

https://www.youtube.com/watch?v=9XAsmzirmlY&ab_channel=Associa%C3%A7

%C3%A3oBAOB%C3%81

Capítulo V – O presente

https://www.youtube.com/watch?v=LghjEyPCz1Y&ab_channel=Associa%C3%A7

%C3%A3oBAOB%C3%81

https://www.youtube.com/watch?v=9XAsmzirmlY&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=LghjEyPCz1Y&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81


VOZ PRETA

(Websérie)

2020

RESUMO: A Websérie VOZ PRETA, apresenta a toda a comunidade

acadêmica e escolar o trabalho de cinco artistas negros da cidade de

Ituiutaba-MG, que intercalam seu trabalho com suas vivências,

promovendo a proliferação da arte e cultura negra por meio dos debates

que cerceiam a educação, arte, cultura, relações étnico-raciais, sexualidade

e gênero, nas esferas municipais, estaduais e federais. A organização desta

obra, aprovada pelo Edital Concurso-Prêmio Ituiutaba de Conexões

Culturais - Manifestações Culturais e Audiovisuais nos Termos do Inciso

III do Art. 20 da Lei Federal no. 14.017/2020, é uma forma de contribuir

com a formação identitária no aspecto individual dentro da coletividade e

particularidades das vivências e violências direcionada ao povo preto.

Carga Horária: 80 horas. Início 20/11/2020 Término 14/12/2022

Direção e Coordenação: Marcelo Nogueira, Luiz Araújo e Luciane

Gonçalvess.

https://www.associacaobaoba.com/webserie-voz-pret

https://www.associacaobaoba.com/webserie-voz-pret


VOZ PRETA

(Websérie)

2020

TRAILER RAÍZES CONGADEIRAS

Música: Rosário Dos Pretos · Sérgio Pererê · Guarda de Congo Feminina ·

Irmandade os Carolinos · Moçambique do Divino

https://www.youtube.com/watch?v=O6YvwMgmUno&list=TLGGsFnJRRthREsxM

jA3MjAyMQ&t=7s&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81

www.facebook.com/associacaobaoba

www.instagram.com/associacaobaoba/

www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w

www.associacaobaoba.com/webserie-voz-pret

https://www.youtube.com/watch?v=O6YvwMgmUno&list=TLGGsFnJRRthREsxMjA3MjAyMQ&t=7s&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
http://www.facebook.com/associacaobaoba
http://www.instagram.com/associacaobaoba/
http://www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w
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Websérie 'Voz Preta' mostra trajetória de
artistas negros em Ituiutaba
Ação é realizada pela ONG Vânia Lafit, junto à Associação Baobá e o Núcleo de
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Por G1 Triângulo e Alto Paranaíba

18/04/2021 17h40 · Atualizado 

Gravações do projeto "Voz Preta", que conta a trajetória de artistas negros em Ituiutaba — Foto: UFU/ Divulgação

há 2 meses
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Através de episódios de websérie com duração de 10 e 15 minutos, o projeto “Voz

Preta” visa mostrar a história e trajetória de cinco artistas negros de Ituiutaba. Ao

todo, serão cinco vídeos, contando a história as cinco pessoas e divulgadas nas

redes sociais.

A ação é desenvolvida pela organização não-governamental (ONG) Vânia Lafit, junto

à Associação Baobá e o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

“Esta obra exibe a trajetória de cinco artistas negros que
residem em Ituiutaba e intercalam o trabalho com suas
vivências, promovendo a proliferação da arte e cultura negra,
por meio dos debates que permeiam educação, arte, cultura,
relações étnico-raciais, sexualidade e gênero”, explicou a
coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e
Indígenas da UFU, Luciane Ribeiro Dias Gonçalves.

O primeiro dos cinco vídeos já foi publicado na quinta-feira (15). Ainda conforme

Luciane, a ação visa mostrar as particularidades vividas por grupos sociais. "É uma

forma de constituir um importante espaço educativo, ao quebrar obscurantismos,

mostrando outros sentidos e, sobretudo, construindo outras possibilidades e

perspectivas para o povo negro, contribuindo com a formação identitária no aspecto

individual, dentro da coletividade e particularidades das vivências e violências

direcionadas ao povo preto e LGBTQIA+. ”
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Todas as gravações foram feitas em 2020 e, de acordo com Luciane, contaram com

equipes reduzidas e seguindo os protocoles de prevenção à Covid-19, garantindo a

segurança dos envolvidos.

No primeiro capítulo da websérie, Vitor Hugo, que trabalha na área da dança,

contou sobre a própria história. Os episódios podem todos ser conferidos todos no

canal do Youtube da Associação Baobá.

VÍDEOS: veja tudo sobre o Triângulo, Alto Paranaíba e
Noroeste de Minas

O Assunto

AraújoAraújo
00:00 / 26:13

200 vídeos
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Trajetória de artistas negros de
Ituiutaba é retratada em websérie;
assista 1° capítulo
Trajetória de artistas negros de Ituiutaba é retratada em websérie;
assista 1° capítulo

Geral Trajetória

Por: Redação Pontal
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Iniciativa que retrata a história de cinco artistas negros da cidade de Ituiutaba, a
websérie "Voz Preta" foi lançada na última quinta-feira (15/04), às 19h. O projeto é de
responsabilidade da organização não-governamental Vânia La�t, juntamente com a
Associação Baobá e o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade
Federal de Uberlândia (NEABi Pontal/UFU).
Continua depois da publicidade

Dividida em cinco episódios, com duração de 10 a 15 minutos cada,  a websérie será
exibida semanalmente, por meio de três redes sociais:
Facebook, Instagram e YouTube
Continua depois da publicidade
. De acordo com a professora Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, do curso de Pedagogia
e cordenadora do NEABi Pontal, “esta obra exibe a trajetória de cinco artistas negros
que residem em Ituiutaba e intercalam o trabalho com suas vivências, promovendo a
proliferação da arte e cultura negra, por meio dos debates que permeiam educação,
arte, cultura, relações étnico-raciais, sexualidade e gênero”. Ela frisa que as gravações
foram realizadas ano passado, com equipe reduzida e seguindo todos os protocolos
de prevenção à Covid-19 recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
pelo Ministério da Saúde, além dos protocolos locais, garantindo segurança a todos
os envolvidos”, destaca.

A produção se deu por meio do edital do Concurso-Prêmio Ituiutaba de Conexões
Culturais - Manifestações Culturais e Audiovisuais de 2020. "É uma forma de
constituir um importante espaço educativo, ao quebrar obscurantismos, mostrando
outros sentidos e, sobretudo, construindo outras possibilidades e perspectivas para o
povo negro, contribuindo com a formação identitária no aspecto individual, dentro da
coletividade e particularidades das vivências e violências direcionadas ao povo preto
e LGBTQIA+”, aponta a docente do Campus Pontal.

À frente desse trabalho, atuando como diretores, roteiristas e produtores artísticos,
estão os representantes de cada uma das instituições: Luiz Gustavo de Souza Araújo
(Luiza Araújo), presidente da ONG Vânia La�t e estudante de Geogra�a da UFU; e
Marcelo Vitor Nogueira Rodrigues, acadêmico de Matemática e presidente da
Associação Baobá; além da professora Luciane Gonçalves.
Continua depois da publicidade

Vânia La�t

De acordo com Araújo, “esta ONG é uma inciativa que surgiu em meio às demandas
do público LGBTQIA+ da cidade de Ituiutaba e região, na busca por representatividade

https://www.facebook.com/associacaobaoba
https://www.instagram.com/associacaobaoba/
https://www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w
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e lugares de espaço de afetividade. O movimento inicial aconteceu como parte das
discussões ligadas às pessoas LGBTQIA+ negras que sofrem com a dupla exclusão e
ausência de referências positivas para a construção de sua identidade individual e
coletiva.”

A Vânia La�t também possui per�s no Facebook e no Instagram e canal no YouTube.
Promove ações educacionais com temáticas ligadas a questões como educação,
transexualidade, travestilidade, negritude, feminismo e cultura. “O objetivo é promover
espaços de resistência, com enfoque nos debates e ações culturais e educacionais
que discutam as demandas da população LGBTQIA+, buscando o aquilombamento e
construção de uma identidade positiva da pessoa LGBTQIA+ na sociedade”, �naliza a
presidente. 

Associação Baobá

A proposta desta entidade é uma junção do desenvolvimento de trabalhos de
docentes, discentes e agentes culturais e militantes, que atuam há mais dez anos, na
busca por promover uma política cultural igualitária e inclusiva, contribuindo para a
valorização da história e das manifestações culturais e artísticas negras na cidade de
Ituiutaba, bem como em sua micro e mesorregião. De acordo com o presidente,
Marcelo Vitor Nogueira Rodrigues, “os principais focos são no combate ao racismo,
xenofobia, homofobia, transfobia e todas as formas de preconceito introjetadas”.

Luciane Gonçalves complementa: "A associação busca instrumentalizar negros,
negras, jovens e adultas, 'cis' e 'trans' para o enfrentamento ao racismo, sexismo,
lesbofobia e transfobia e todas as formas de opressão correlatadas. A Baobá atua
nos espaços públicos, na defesa e ampliação dos seus direitos, da democracia, da
justiça e pelo bem viver.”

Tanto a Vânia La�t quanto a Baobá desenvolveram ações como coletivo durante todo
o ano de 2020 e se institucionalizaram como organizações não-governamentais no
último mês de dezembro. A UFU participa de ambas, por meio das parcerias
estabelecidas pelo NEABi Pontal, que é composto por um grupo de professores e
estudantes que realizam estudos e pesquisas voltados à educação para as relações
étnico-raciais.

https://www.facebook.com/vanialafit
https://www.instagram.com/ongvanialafit/
https://www.youtube.com/channel/UCVp3o9sW0lF9IgZyfGtf9ag
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Trajetória de artistas negros de
Ituiutaba é retratada em websérie
Estreia do projeto 'Voz Preta' ocorre na noite desta quinta-feira
(15/04)
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Iniciativa que retrata a história de cinco artistas negros da cidade de Ituiutaba, a websérie "Voz
Preta" será lançada nesta quinta-feira (15/04), às 19h. O projeto é de responsabilidade da
organização não-governamental Vânia Lafit, juntamente com a Associação Baobá e o Núcleo de
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Uberlândia (NEABi Pontal/UFU).

Dividida em cinco episódios, com duração de 10 a 15 minutos cada,  a websérie será exibida
semanalmente, por meio de três redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. De acordo com
a professora Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, do curso de Pedagogia e cordenadora do NEABi
Pontal, “esta obra exibe a trajetória de cinco artistas negros que residem em Ituiutaba e intercalam o
trabalho com suas vivências, promovendo a proliferação da arte e cultura negra, por meio dos
debates que permeiam educação, arte, cultura, relações étnico-raciais, sexualidade e gênero”. Ela
frisa que as gravações foram realizadas ano passado, com equipe reduzida e seguindo todos os
protocolos de prevenção à Covid-19 recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
pelo Ministério da Saúde, além dos protocolos locais; tudo para garantir segurança a todos os
envolvidos.endações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, e Protocolos
locais, garantindo segurança a todos os envolvidos”, destaca.

Cenas de gravação da websérie. (Fotos: Arquivo pessoal)

A produção se deu por meio do edital do Concurso-Prêmio Ituiutaba de Conexões Culturais -
Manifestações Culturais e Audiovisuais de 2020. "É uma forma de constituir um importante espaço
educativo, ao quebrar obscurantismos, mostrando outros sentidos e, sobretudo, construindo outras
possibilidades e perspectivas para o povo negro, contribuindo com a formação identitária no aspecto
individual, dentro da coletividade e particularidades das vivências e violências direcionadas ao povo
preto e LGBTQIA+”, aponta a docente do Campus Pontal.

À frente desse trabalho, atuando como diretores, roteiristas e produtores artísticos, estão os
representantes de cada uma das instituições: Luiz Gustavo de Souza Araújo (Luiza Araújo),
presidente da ONG Vânia Lafit e estudante de Geografia da UFU; e Marcelo Vitor Nogueira
Rodrigues, acadêmico de Matemática e presidente da Associação Baobá; além da professora
Luciane Gonçalves.

 

http://www.facebook.com/associacaobaoba
http://www.instagram.com/associacaobaoba/
https://www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w


 

 

Vânia Lafit

De acordo com Araújo, “esta ONG é uma inciativa que surgiu em meio às demandas do público
LGBTQIA+ da cidade de Ituiutaba e região, na busca por representatividade e lugares de espaço de
afetividade. O movimento inicial aconteceu como parte das discussões ligadas às pessoas



LGBTQIA+ negras que sofrem com a dupla exclusão e ausência de referências positivas para a
construção de sua identidade individual e coletiva.”

A Vânia Lafit também possui perfis no Facebook e no Instagram e canal no YouTube. Promove
ações educacionais com temáticas ligadas a questões como educação, transexualidade,
travestilidade, negritude, feminismo e cultura. “O objetivo é promover espaços de resistência, com
enfoque nos debates e ações culturais e educacionais que discutam as demandas da população
LGBTQIA+, buscando o aquilombamento e construção de uma identidade positiva da pessoa
LGBTQIA+ na sociedade”, finaliza a presidente. 

 

Associação Baobá

A proposta desta entidade é uma junção do desenvolvimento de trabalhos de docentes, discentes e
agentes culturais e militantes, que atuam há mais dez anos, na busca por promover uma política
cultural igualitária e inclusiva, contribuindo para a valorização da história e das manifestações
culturais e artísticas negras na cidade de Ituiutaba, bem como em sua micro e mesorregião. De
acordo com o presidente, Marcelo Vitor Nogueira Rodrigues, “os principais focos são no combate ao
racismo, xenofobia, homofobia, transfobia e todas as formas de preconceito introjetadas”.

Luciane Gonçalves complementa: "A associação busca instrumentalizar negros, negras, jovens e
adultas, 'cis' e 'trans' para o enfrentamento ao racismo, sexismo, lesbofobia e transfobia e todas as
formas de opressão correlatadas. A Baobá atua nos espaços públicos, na defesa e ampliação dos
seus direitos, da democracia, da justiça e pelo bem viver.”

Tanto a Vânia Lafit quanto a Baobá desenvolveram ações como coletivo durante todo o ano de 2020
e se institucionalizaram como organizações não-governamentais no último mês de dezembro. A
UFU participa de ambas, por meio das parcerias estabelecidas pelo NEABi Pontal, que é composto
por um grupo de professores e estudantes que realizam estudos e pesquisas voltados à educação
para as relações étnico-raciais.

 

Política de uso: A reprodução de textos, fotografias e outros conteúdos publicados pela Diretoria
de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia (Dirco/UFU) é livre; porém,
solicitamos que seja(m) citado(s) o(s) autor(es) e o Portal Comunica UFU.

Trailer WEB SÉRIE - VOZ PRETATrailer WEB SÉRIE - VOZ PRETA

https://www.facebook.com/vanialafit
https://www.instagram.com/ongvanialafit/
https://www.youtube.com/channel/UCVp3o9sW0lF9IgZyfGtf9ag
https://www.youtube.com/watch?v=O6YvwMgmUno
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Fundação Municipal Zumbi dos
Palmares
@fumzup.itba · Organização governamental

Ligar agora

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
13 de abril · 

#Fumzup Convida
Lançamento da Web Série Voz Preta
Dia 15/04/21 
Produção: ONG VÂNIA LAFIT e Associação BAOBÁ 

A Associação BAOBÁ juntamente com a ONG VÂNIA LAFIT apresenta a 
toda a comunidade o lançamento da Web Série Voz Preta, que será 
lançada dia 15 de abril de 2021.
Esta obra exibe a trajetória de cinco artistas negros da cidade de 
Ituiutaba-MG, que intercalam seu trabalho com suas vivências, 
promovendo a proliferação da arte e cultura negra por meio dos 
debates que cerceiam a educação, arte, cultura, relações étnico-raciais, 
sexualidade e gênero, nas esferas municipais, estaduais e federais. 

A organização desta obra, aprovada pelo Edital Concurso-Prêmio 
Ituiutaba de Conexões Culturais - Manifestações Culturais e 
Audiovisuais nos Termos do Inciso III do Art. 20 da Lei Federal no. 
14.017/2020 é uma forma de constituir um importante espaço 
educativo , ao quebrar obscurantismos, mostrando outros sentidos e, 
sobretudo, construindo outras possibilidades e perspectivas para o 
povo negro, contribuindo com a formação identitária no aspecto
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povo negro, contribuindo com a formação identitária no aspecto 
individual dentro da coletividade e particularidades das vivências e 
violências direcionadas ao povo preto e LGBTQIA+.

A frente desse trabalho, atuando como diretores, roteiristas, 
produtores artísticos, está os representantes legais de cada uma 
dessas instituições: Luiz Gustavo de Souza Araújo (Luiza Araújo) 
presidente da ONG VÂNIA LAFIT, Marcelo Vitor Nogueira Rodrigues 
presidente da ASSOCIACÃO BAOBÁ e a Professora Doutora Luciane 
Ribeiro Dias Gonçalves, Docente do curso de Pedagogia (UFU), 
Coordenadora do NEABi PONTAL (UFU). 

As gravações foram realizadas em 2020, com equipe de gravação 
reduzida, seguindo todos os Protocolo de Prevenção do COVID-19 
que obedece as recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Ministério da Saúde, e Protocolos locais, garantindo segurança 
a todos os envolvidos. 
Agradecemos pelo carinho de toda a comunidade da cidade de 
ITUIUTABA-MG, e pelos agentes sociais participantes que lutam 
diariamente pela superação do racismo e suas manifestações. Por 
todos nós que permanecemos, por todos os nossos que já foram.

Pressione Enter para publicar.

�:���:�� /  / 0:490:49

7 4 compartilhamentos

Curtir Comentar Compartilhar

Escreva um comentário… 

F… Ligar agora Curtiu Mensagem
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RESUMO: Quando falamos em “experienciar” tratamos do sentido estrito

da palavra. A intenção é que possamos estar nos territórios (não tratando

de espaço físico apenas) onde as africanidades são preservadas como

forma de vida e existência. Com a pandemia fomos privados de momentos

como os que aconteceram em Piatã (Ba) e em Paracatu (MG) no

quilombo, em Ituiutaba e Uberaba na vivência nos templos de religião de

matriz africana. De forma inédita a vivência será online. Entendemos que

a atividade não perderá o calor e a magnitude de nos colocar no lugar do

outro. Uma atividade diferente. O tema do estágio de vivência

interdisciplinar desse ano é LGBTQIA+ com interseccionalidade com a

questão racial. Convidamos pessoas de Ituiutaba para contarem sobre suas

experiências de vida e principalmente sobre afeto. Entendemos que por ser

uma experiência localizada ela guarda particularidades do universo de

uma cidade do interior de Minas Gerais, mas que de certa forma , reflete o

que acontece em grande parte do nosso país.

Carga Horária: 80 horas. Início 01/07/2020 Término 30/07/2022

Direção e Coordenação: Marcelo Nogueira, Luiz Araújo e Luciane

Gonçalves.

www.nepereneabipontal.com.br/documentario-abalo

http://www.nepereneabipontal.com.br/documentario-abalo
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TRAILER E DOCUMENTÁRIO ABALÔ

Link do trailer:  

www.youtube.com/watch?v=iZ5S6CgBYQo&ab_channel=Associa%C3%A7

%C3%A3oBAOB%C3%81

Link do documentário:

https://www.youtube.com/watch?v=KtnLu8kkPik&feature=youtu.be&ab_cha

nnel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81

www.facebook.com/associacaobaoba

www.instagram.com/associacaobaoba/

www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w

https://www.nepereneabipontal.com.br/documentario-abalo

http://www.youtube.com/watch?v=iZ5S6CgBYQo&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
https://www.youtube.com/watch?v=KtnLu8kkPik&feature=youtu.be&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
http://www.facebook.com/associacaobaoba
http://www.instagram.com/associacaobaoba/
http://www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w
https://www.nepereneabipontal.com.br/documentario-abalo
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Live de exibição IFTM: Documentário: ABALÔ - a cor das vozes 

LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba
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Webmail Portal da Transparência

Busca

Fundação Cultural

29/07/2020 - Documentário sobre vivência LGBTQIA+
na cidade de Ituiutaba será lançado nesta quinta

O Curso Relações Étnico-Raciais e os parceiros da Prefeitura de Uberaba, por meio da Fundação
Cultural/Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial, Secretaria de Educação Municipal
(Semed), Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), Secretaria Regional de
Ensino (SRE), Casa do Educador Professora Dedê Prais e Laboratório de Estudos de História
Agrária e Movimentos Sociais - Lehams/UFTM, apoiam o lançamento do documentário 'ABALÔ: a
cor das vozes LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba - MG'. O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e
Indígenas (Neabi Pontal) e o Núcleo de Pesquisa em Educação para as Relações Étnico-Raciais e
Ações afirmativas (Nepere) promovem uma live nesta quinta-feira (30), às 19h, para lançar o
material audiovisual, na página Neabi Pontal facebook.com/NEABiPONTAL/.

'ABALÔ: a cor das vozes LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba - MG' se estrutura como uma
produção em vídeo que dissemina o diálogo sobre as diversas perspectivas de lugares de
afetividade do contexto social da comunidade negra LGBTQI+ de Ituiutaba. Inicialmente, foi
pensado na valorização da questão da quilombagem, dos negros e negras da região do Pontal.

O trailer do documentário está disponível no canal do Youtube da Neabi Pontal no link
youtu.be/vX5re2nE1Ag. É uma realização do Neabi Pontal e Nepere, com apoio da Universidade
Federal de Uberlândia por meio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura. Também são apoiadores
da produção o Setor de Arte e Conteúdo (ARCO Produções) e a Fundação Rádio e Televisão
Educativa de Uberlândia (RTU).

Tweetar
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Todas as Notícias

Galeria de Imagens das
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Notícias em Vídeo

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,314
http://www.uberaba.mg.gov.br/facilitatudo/principal
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,615
http://www.uberaba.mg.gov.br/integrha
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,317
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,2787
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,33538
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,37644
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/principal
http://pmu4.uberaba.mg.gov.br/webmail
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,37644
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.uberaba.mg.gov.br%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Document%C3%A1rio%20sobre%20viv%C3%AAncia%20LGBTQIA%2B%20na%20cidade%20de%20Ituiutaba%20ser%C3%A1%20lan%C3%A7ado%20nesta%20quinta&url=http%3A%2F%2Fwww.uberaba.mg.gov.br%2Fportal%2Fconteudo%2C49970
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/noticias,0
https://www.flickr.com/photos/prefeiturauberaba/
https://www.youtube.com/user/DecomPMU/


12/07/2021 Documentário sobre vivência LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba será lançado nesta quinta

www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,49970 2/3

O lançamento será feito online em razão da decisão do comitê de monitoramento a Covid-19 da
Universidade Federal de Uberlândia, de 16 de março de 2020. A atividade 'estágio de vivência
interdisciplinar', que compõe as atividades obrigatórias do curso de formação docente,
acontecerá em formato virtual.

O estágio consiste na imersão dos cursistas em uma experiência viva da história e da cultura
afro-brasileira em diálogo com os movimentos sociais, por meio da preparação, integração e
vivência junto a uma comunidade LGBTQIA+. O objetivo da vivência é buscar a aproximação
dos valores civilizatórios ancestrais negros, na expectativa de diversificar as possibilidades de
visão de mundo baseado em um conhecimento diferenciado.

 

Diandra Tomaz 
Estagiária de Jornalismo – FCU

  
 

Outras Notícias: Fundação Cultural

07/07/2021 - Educação e FCU alinham ações por uma cidade antirracista

05/07/2021 - Coordenadoria de Igualdade Racial discute agenda conjunta com vereadora

05/07/2021 - Educação Patrimonial participa de "Arraialive" da Escola Estadual Henrique
Kruger

02/07/2021 - Live vai beneficiar Unidades de Pronto Atendimento de Uberaba

28/06/2021 - Coordenadoria da Diversidade trabalha por políticas públicas para a comunidade
LGBTQIA+

15/06/2021 - Fundação Cultural realiza inventário de proteção das casas de matrizes
africanas

15/06/2021 - Nomeada nova direção da Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial

11/06/2021 - FeirArte recebe Feira Negra em especial de Dia dos Namorados

10/06/2021 - Em parceria com a Fundação Cultural, live solidária da Certrim vai beneficiar
artistas de Uberaba

02/06/2021 - FCU recebe antologia de contos de concurso promovido pela ALTM

Mais Notícias de: Fundação Cultural
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realizado(a) no período de 01/07/2020 a 30/07/2020, com carga horária de 120 horas.

Uberlândia (MG), 21 de Junho de 2021.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
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ABALÔ: a cor das vozes LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba-MG 

PROPOSTA
Quando falamos em “experienciar” tratamos do sentido estrito da palavra. A intenção é que possamos estar nos territórios (não tratando de espaço físico apenas)
onde as africanidades são preservadas como forma de vida e existência. Com a pandemia fomos privados de momentos como os que aconteceram em Piatã (Ba) e
em Paracatu (MG) no quilombo, em Ituiutaba e Uberaba na vivência nos templos de religião de matriz africana. De forma inédita a vivência será online. Entendemos
que a atividade não perderá o calor e a magnitude de nos colocar no lugar do outro. Uma atividade diferente. O tema do estágio de vivência interdisciplinar desse
ano é LGBTQIA+ com interseccionalidade com a questão racial. Convidamos pessoas de Ituiutaba para contarem sobre suas experiências de vida e principalmente
sobre afeto. Entendemos que por ser uma experiência localizada ela guarda particularidades do universo de uma cidade do interior de Minas Gerais, mas que de
certa forma , reflete o que acontece em grande parte do nosso país 

OBJETIVO GERAL
Promover  espaço de diálogos culturais  com temáticas  voltadas a educação,  arte,  cultura,  relações étnico-raciais,  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 acadêmicas e sociais, o que contribuí para permanência de estudantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dar visibilidade à artistas que compõem a comunidade acadêmica da UFU; • Criar diálogo cultural com agentes da comunidade externa; • Realizar diálogos com
acolhimento preto como uma atividade cultural que aproxima a comunidade acadêmica. 

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 Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira 
Luiz Gustavo de Souza Araújo

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

Diretora de Extensão:
Valéria 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: 31/07/2020 Cadastro SIEX/UFU: 23271/20

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão
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pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no
período de 01/07/2020 a 30/07/2020, sob a coordenação de Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de
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ABALÔ: a cor das vozes LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba-MG 

PROPOSTA
Quando falamos em “experienciar” tratamos do sentido estrito da palavra. A intenção é que possamos estar nos territórios (não tratando de espaço físico apenas)
onde as africanidades são preservadas como forma de vida e existência. Com a pandemia fomos privados de momentos como os que aconteceram em Piatã (Ba) e
em Paracatu (MG) no quilombo, em Ituiutaba e Uberaba na vivência nos templos de religião de matriz africana. De forma inédita a vivência será online. Entendemos
que a atividade não perderá o calor e a magnitude de nos colocar no lugar do outro. Uma atividade diferente. O tema do estágio de vivência interdisciplinar desse
ano é LGBTQIA+ com interseccionalidade com a questão racial. Convidamos pessoas de Ituiutaba para contarem sobre suas experiências de vida e principalmente
sobre afeto. Entendemos que por ser uma experiência localizada ela guarda particularidades do universo de uma cidade do interior de Minas Gerais, mas que de
certa forma , reflete o que acontece em grande parte do nosso país 

OBJETIVO GERAL
Promover  espaço de diálogos culturais  com temáticas  voltadas a educação,  arte,  cultura,  relações étnico-raciais,  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 acadêmicas e sociais, o que contribuí para permanência de estudantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dar visibilidade à artistas que compõem a comunidade acadêmica da UFU; • Criar diálogo cultural com agentes da comunidade externa; • Realizar diálogos com
acolhimento preto como uma atividade cultural que aproxima a comunidade acadêmica. 

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 Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira 
Luiz Gustavo de Souza Araújo

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

Diretora de Extensão:
Valéria 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: 31/07/2020 Cadastro SIEX/UFU: 23271/20

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão



Certificamos que o trabalho

'Documentário Abalô'

Uberlândia (MG), 21 de Junho de 2021.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

de autoria de

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 1fbf.2138.6eaa.1b7b.2482.2aca.97ab.fbea - em 21/06/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proex.ufu.br/certificado/validar

foi apresentado na Modalidade DIREÇÃO E ORGANIZAÇÃO , no(s) dia(s) 01/07/2020 a 30/07/2020, como parte
das atividades do(a) ABALÔ: a cor das vozes LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba-MG , promovido(a) pelo(a)
Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no período
de 01/07/2020 a 30/07/2020, sob a coordenação de Luciane Ribeiro Dias Gonçalves.

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira



ABALÔ: a cor das vozes LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba-MG 

PROPOSTA
Quando falamos em “experienciar” tratamos do sentido estrito da palavra. A intenção é que possamos estar nos territórios (não tratando de espaço físico apenas)
onde as africanidades são preservadas como forma de vida e existência. Com a pandemia fomos privados de momentos como os que aconteceram em Piatã (Ba) e
em Paracatu (MG) no quilombo, em Ituiutaba e Uberaba na vivência nos templos de religião de matriz africana. De forma inédita a vivência será online. Entendemos
que a atividade não perderá o calor e a magnitude de nos colocar no lugar do outro. Uma atividade diferente. O tema do estágio de vivência interdisciplinar desse
ano é LGBTQIA+ com interseccionalidade com a questão racial. Convidamos pessoas de Ituiutaba para contarem sobre suas experiências de vida e principalmente
sobre afeto. Entendemos que por ser uma experiência localizada ela guarda particularidades do universo de uma cidade do interior de Minas Gerais, mas que de
certa forma , reflete o que acontece em grande parte do nosso país 

OBJETIVO GERAL
Promover  espaço de diálogos culturais  com temáticas  voltadas a educação,  arte,  cultura,  relações étnico-raciais,  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 acadêmicas e sociais, o que contribuí para permanência de estudantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dar visibilidade à artistas que compõem a comunidade acadêmica da UFU; • Criar diálogo cultural com agentes da comunidade externa; • Realizar diálogos com
acolhimento preto como uma atividade cultural que aproxima a comunidade acadêmica. 

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 Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira 
Luiz Gustavo de Souza Araújo

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

Diretora de Extensão:
Valéria 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: 31/07/2020 Cadastro SIEX/UFU: 23271/20

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão



Certificamos que

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

atuou como Coordenador do(a) ABALÔ: a cor das vozes LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba-MG , promovido(a)
pelo(a) Instituto de Ciências Humanas do Pontal (ICHPO) da Universidade Federal de Uberlândia, realizado(a) no
período de 01/07/2020 a 30/07/2020, sob a coordenação de Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de
100 horas.

Uberlândia (MG), 21 de Junho de 2021.
Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
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ABALÔ: a cor das vozes LGBTQIA+ na cidade de Ituiutaba-MG 

PROPOSTA
Quando falamos em “experienciar” tratamos do sentido estrito da palavra. A intenção é que possamos estar nos territórios (não tratando de espaço físico apenas)
onde as africanidades são preservadas como forma de vida e existência. Com a pandemia fomos privados de momentos como os que aconteceram em Piatã (Ba) e
em Paracatu (MG) no quilombo, em Ituiutaba e Uberaba na vivência nos templos de religião de matriz africana. De forma inédita a vivência será online. Entendemos
que a atividade não perderá o calor e a magnitude de nos colocar no lugar do outro. Uma atividade diferente. O tema do estágio de vivência interdisciplinar desse
ano é LGBTQIA+ com interseccionalidade com a questão racial. Convidamos pessoas de Ituiutaba para contarem sobre suas experiências de vida e principalmente
sobre afeto. Entendemos que por ser uma experiência localizada ela guarda particularidades do universo de uma cidade do interior de Minas Gerais, mas que de
certa forma , reflete o que acontece em grande parte do nosso país 

OBJETIVO GERAL
Promover  espaço de diálogos culturais  com temáticas  voltadas a educação,  arte,  cultura,  relações étnico-raciais,  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 acadêmicas e sociais, o que contribuí para permanência de estudantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dar visibilidade à artistas que compõem a comunidade acadêmica da UFU; • Criar diálogo cultural com agentes da comunidade externa; • Realizar diálogos com
acolhimento preto como uma atividade cultural que aproxima a comunidade acadêmica. 

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 Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves 
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira 
Luiz Gustavo de Souza Araújo

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

Diretora de Extensão:
Valéria 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: 31/07/2020 Cadastro SIEX/UFU: 23271/20

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão



60 DE IRMANDADE DE SÃO BENEDITO 

ITUIUTABA-MG - AXÉ PRA QUEM É DE AXÉ, 

SARAVÁ PRA QUEM É DE SARAVÁ

(Documentário)

2020

DOCUENTÁRIO

Link do documentário:

https://www.youtube.com/watch?v=DaWpeHL4ULA&ab_channel=Associa%

C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81

www.facebook.com/associacaobaoba

www.instagram.com/associacaobaoba/

www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w

www.nepereneabipontal.com.br/

https://www.youtube.com/watch?v=DaWpeHL4ULA&ab_channel=Associa%C3%A7%C3%A3oBAOB%C3%81
http://www.facebook.com/associacaobaoba
http://www.instagram.com/associacaobaoba/
http://www.youtube.com/channel/UCIOojUikiNwXeNUCm7R9J1w
https://www.nepereneabipontal.com.br/


SEÇÃO 04

ACOLOHIDAS PRETAS NO PONTAL DE 

MINAS GERAIS



ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2018

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.

GALERIA DE FOTOS 



ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2018

www.nepereneabipontal.com.br/i-acolhida-preta

http://www.nepereneabipontal.com.br/i-acolhida-preta






II ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2018



II ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2018

www.nepereneabipontal.com.br/ii-acolhida-preta

http://www.nepereneabipontal.com.br/i-acolhida-preta






III ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2019



III ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2019



III ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2019



III ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2019



III ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2019



III ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2019



III ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

2019

www.nepereneabipontal.com.br/iii-acolhida-preta

http://www.nepereneabipontal.com.br/i-acolhida-preta






IV ACOLHIDA PRETA

CALOURADA

(EDIÇÃO ESPECIAL ABERTURA DO IV CER) 
2020

www.nepereneabipontal.com.br/ivcongressoetnicoracial

https://www.nepereneabipontal.com.br/ivcongressoetnicoracial


V ACOLHIDA PRETA

2021

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 DO ACHÉ – 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.

https://www.associacaobaoba.com/v-acolhida-preta

https://www.associacaobaoba.com/v-acolhida-preta


V ACOLHIDA PRETA

2021



V ACOLHIDA PRETA

2021

https://90653ad7-d2b2-4a6f-9f8a-

079e656d7317.filesusr.com/ugd/45767d_295cbcdc4ebb4f24aa8a2733c7ba6cc

8.pdf
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Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira



 

 

 

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) 
 

 



VI ACOLHIDA PRETA

2020

Mesmo com a hostilidade da universidade e buscar meios de garantir a

permanência dos/as calouro/as negro/as na UFU, 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 Concurso-Prêmio Ituiutaba de Conexões Culturais - Manifestações Culturais

e Audiovisuais nos Termos do Inciso III do Art. 20 da Lei Federal no. 14.017/2020,

é uma forma de contribuir com a formação identitária no aspecto individual

dentro da coletividade e particularidades das vivências e violências direcionada

ao povo preto.

https://www.associacaobaoba.com/vi-acolhida-preta

https://www.associacaobaoba.com/v-acolhida-preta


VII ACOLHIDA PRETA

Edição Virtual 

2021

A eminência da pandemia levantou questionamentos sobre os diversos espaços,

sobretudo os lugares de afetividades compostos por grupos socialmente excluídos.

Criar esses lugares de afeto e de acolhimento onde pessoas que lutam diariamente

para fazer valer seus direitos e principalmente serem respeitados, não é tarefa

fácil. A VII Acolhida Preta é um projeto realizado pela ONG Baobá, que propicia

a criação de espaços de afetividade às pessoas negras e LGBTQIA+. Em formato

remoto buscamos nos aproximar de debates que promovam espaços anti-racistas

por meio da atuação de 5 atores sociais LGBTQIA+ negros da cidade de Ituiutaba-

MG, que originam a WEB Série Voz Pretaintercalando seu trabalho com sua

vivência, promovendo a proliferação da arte e cultura negra por meio dos debates

que cerceiam a educação, arte, cultura, relações étnico-raciais, sexualidade e

gênero, nas esferas municipais, estaduais e federais.

https://www.associacaobaoba.com/vii-acolhida-preta

https://www.associacaobaoba.com/v-acolhida-preta


SEÇÃO 05

SEMINÁRIOS CULTURAIS

(2018-2021)



I SEMINÁRIO DA CONGADA

2018

RESUMO: A Irmandade realiza há 60 anos as festividades em louvor a

São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, por intermédio de seus

grupos de congos, moçambiques, marinheiro e o grupo de Trança de Fitas.

Realiza também o Encontro Regional dos Ternos de Congos,

Moçambiques, Marujos e Catupés. Tais eventos são realizados com ajuda

da comunidade de um modo geral, do comércio local e uma verba anual

da Prefeitura Municipal. Este projeto pretende corroborar a toda

manifestação r 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 e discentes do Nepere, Neabi e TransNegressão.

COORDENAÇÃO GERAL

Professora Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

https://www.nepereneabipontal.com.br/i-seminario-da-

congada

https://www.nepereneabipontal.com.br/i-seminario-da-congada


I SEMINÁRIO DA CONGADA

2018







II SEMINÁRIO DA CONGADA

2019

RESUMO: A Irmandade realiza há 60 anos as festividades em louvor a

São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, por intermédio de seus

grupos de congos, moçambiques, marinheiro e o grupo de Trança de Fitas.

Realiza também o Encontro Regional dos Ternos de Congos,

Moçambiques, Marujos e Catupés. Tais eventos são realizados com ajuda

da comunidade de um modo geral, do comércio local e uma verba anual

da Prefeitura Municipal. Este projeto pretende corroborar a toda

manifestação r 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 e discentes do Nepere, Neabi e TransNegressão.

COORDENAÇÃO GERAL

Professora Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

https://www.nepereneabipontal.com.br/ii-seminario-da-

congada

https://www.nepereneabipontal.com.br/i-seminario-da-congada


II SEMINÁRIO DA CONGADA

2019







III SEMINÁRIO DA CONGADA

2020

RESUMO: Em consequência as ações de isolamento provocados pela

pandemia do Covid-19, o Seminário da Congada que aconteceu nas

versões anteriores no formato presencial, este ano será realizado no

formato virtual.Este seminário refere-se à atividade da congada mineira,

mais particularmente da congada de Minas Gerais, como expressão

cultural que marca identitária do estado. Nessa perspectiva, a congada

neste trabalho extrapola o sentido religioso da festa, mas revela a sua

abrangência em diversas áreas das artes. Entendemos a congada numa

mistura de fé, dança, música, corporeidade, mas também como um

processo de herança da tradição e formação identitária. O seminário

concentrará em debate sobre a congada na perspectiva de que essa

temática seja observada na implementação da Lei 10.639/03.

Objetivo Geral

Socializar os conhecimentos sobre a congada, demonstrando o potencial

de resistência e preservação de saberes ancestrais da população negra.

Objetivos Específicos

Fortalecer as ações de implementação da Lei 10.639/03 na Educação

básica e na universidade; Promover a formação de profissionais sobre a

congada.

COORDENAÇÃO GERAL

Professora Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

https://www.nepereneabipontal.com.br/iii-seminario-da-congada

https://www.nepereneabipontal.com.br/iii-seminario-da-congada


III SEMINÁRIO DA CONGADA

2020

https://www.facebook.com/photo?fbid=2622395651413398&set=p.2622395651413398

https://www.youtube.com/watch?v=ueeHb1OHdws&t=1572s&ab_channel=Emaisvitrine

Live do Terno de Congo Camisa Verde. Ação do III Seminário da Congada. Realizada 

dia 15/05/2020 as 15:00 com 5572 visualizações até dia 16/07/2021

https://www.facebook.com/photo?fbid=2622395651413398&set=p.2622395651413398
https://www.youtube.com/watch?v=ueeHb1OHdws&t=1572s&ab_channel=Emaisvitrine






IV SEMINÁRIO DA CONGADA

2021

RESUMO: Em consequência as ações de isolamento provocados pela

pandemia do Covid-19, o Seminário da Congada que aconteceu nas

versões anteriores no formato presencial, este ano será realizado no

formato virtual.Este seminário refere-se à atividade da congada mineira,

mais particularmente da congada de Minas Gerais, como expressão

cultural que marca identitária do estado. Nessa perspectiva, a congada

neste trabalho extrapola o sentido religioso da festa, mas revela a sua

abrangência em diversas áreas das artes. Entendemos a congada numa

mistura de fé, dança, música, corporeidade, mas também como um

processo de herança da tradição e formação identitária. O seminário

concentrará em debate sobre a congada na perspectiva de que essa

temática seja observada na implementação da Lei 10.639/03. Nos anos de

2020 e 2021 esse evento ocorrerá de forma remota.

Objetivo Geral

Socializar os conhecimentos sobre a congada, demonstrando o potencial

de resistência e preservação de saberes ancestrais da população negra.

COORDENAÇÃO GERAL

Professora Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

https://www.nepereneabipontal.com.br/iv-sem-da-congada

https://www.nepereneabipontal.com.br/iii-seminario-da-congada


III SEMINÁRIO DA CONGADA

2020

https://www.facebook.com/photo?fbid=4540174152660814&set=a.673409839337284

Link da live (321 visualizações até 16/07/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=y_HtEywMEO8&t=54s&ab_channel=NeabiPontal

https://www.youtube.com/watch?v=ueeHb1OHdws&t=1572s&ab_channel=Emaisvitrine

Link da live (539 visualizações até 16/07/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=tsHGOEf_sM0&t=25s&ab_channel=NeabiPontal

https://www.facebook.com/photo?fbid=4540174152660814&set=a.673409839337284
https://www.youtube.com/watch?v=y_HtEywMEO8&t=54s&ab_channel=NeabiPontal
https://www.youtube.com/watch?v=ueeHb1OHdws&t=1572s&ab_channel=Emaisvitrine
https://www.youtube.com/watch?v=tsHGOEf_sM0&t=25s&ab_channel=NeabiPontal


III SEMINÁRIO DA CONGADA

2020

Link da live (292 visualizações até 16/07/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=iBj87CHN4aA&t=1607s&ab_channel=NeabiPontal

Link da live (637 visualizações até 16/07/2021)

https://www.youtube.com/watch?v=WoVQMhRLbSw&t=779s&ab_channel=NeabiPontal

LIVE DE LAÇAMENTO DA REVISTA MOÇAMBIQUE ÁGUIA BRANCA 

LIVE CULTURAL DE APRESENTAÇÃO DO TERNO 

https://www.youtube.com/watch?v=iBj87CHN4aA&t=1607s&ab_channel=NeabiPontal
https://www.youtube.com/watch?v=WoVQMhRLbSw&t=779s&ab_channel=NeabiPontal
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CONGRESSOS CULTURAIS E 

EDUCACIONAIS 

(2016-2021)



SEÇÃO 06

CONGRESSO ÉTNICO RACIAL

(2016-2021)

RESUMO: O CONGRESSO ÉTNICO RACIAL (CER) está entrando em

sua VI Edição. Estou a frente da organização deste evento desde a

primeira edição que ocorre em 2016. A partir da II Edição me torno

Coordenador geral da proposta ao qual me encontro até a presente data. O

CER tem como objetivo propiciar condições para a difusão da cultura

afro-brasileira por meio das ações desenvolvidas nas escolas e em espaços

não escolares.

COORDENAÇÃO GERAL

Professora Dra. Luciane Ribeiro Dias Gonçalves

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

I Congresso Étnico Racial

Identidade, apropriação cultural, educação e diversidades

https://www.nepereneabipontal.com.br/i-congresso

II Congresso Étnico Racial

Descolonização em tempos de retrocesso

https://www.nepereneabipontal.com.br/ii-congresso

III Congresso Étnico Racial

Vozes da diversidade

https://www.nepereneabipontal.com.br/iiicongresso

IV Congresso Étnico-racial

“No colo das Yabás: afetividade, visibilidade e ação política de mulheres

negras na sociedade”

https://www.nepereneabipontal.com.br/ivcongressoetnicoracial

V Congresso Étnico-racial

“Educação e Relações Étnico-Raciais: Diálogos e Saberes no novo

normal”

https://www.nepereneabipontal.com.br/vcongressoetnicoracial

VI Congresso Étnico-racial

A reorganização dos movimentos sociais em tempos de pandemia 

https://www.associacaobaoba.com/vi-cer

https://www.nepereneabipontal.com.br/i-congresso
https://www.nepereneabipontal.com.br/ii-congresso
https://www.nepereneabipontal.com.br/iiicongresso
https://www.nepereneabipontal.com.br/ivcongressoetnicoracial
https://www.nepereneabipontal.com.br/vcongressoetnicoracial
https://www.associacaobaoba.com/vi-cer
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Certificamos que

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

atuou como Ministrante do(a) Palestra , Live Cultural - V Acolhida Preta , no(s) dia(s) 18/11/2020, como parte das
atividades do(a) V Congresso étnico-racial - Edição Internacional. XII 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 17/11/2020 a 20/11/2020, sob a coordenação de
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves, com carga horária de 5 horas.

Uberlândia (MG), 31 de Março de 2021.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: b2ae.2414.8109.f14f.26c9.39b8.6521.9080 - em 31/03/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proex.ufu.br/certificado/validar



V CONGRESSO ÉTNICO-RACIAL – EDIÇÃO INTERNACIONAL. XII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AÇÕES AFIRMATIVAS

Realização:
Instituto de Ciências Humanas do Pontal

Coordenadores:
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

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

Data18/03/2021 Cadastro SIEX/UFU: 21994/20

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão

PROPOSTA
A pandemia do Covid-19, que no início poderia parecer uma doença passageira, chegou e assolou o nosso ano de 2020. Muitos planos foram feitos e expectativas criadas. Pouco do que havia sido elaborado pode ser
concretizado no formato proposto inicialmente. Foi preciso que toda a humanidade se reinventasse na busca de alternativas para que minimamente as nossas propostas de trabalho fossem preservadas. Levamos meses
para irmos nos adaptando. No começo o isolamento e afastamento social impactaram no nosso psicológico. Ficamos inertes e com medo. Contudo, aos poucos fomos encontrando novas possibilidades, mas ainda não
esperávamos que demoraria tanto para que as soluções das ciências pudessem conter a pandemia. Por conta de tudo isso a versão do congresso 2020 assumiu um novo formato: será remota. Muitos de nós relutaram
contra o ensino remoto precavendo de algumas correntes políticas que já haviam apresentado essa proposta como algo que pudesse substituir a educação presencial e propunha uma precarização do ensino. Houve
receio de que pudéssemos acentuar as diferenças e desigualdades sociais, como entendemos que está ocorrendo. Vários foram os transtornos encontrados nesse caminho, mas não houve forma de furtarmos ao ensino
remoto. Ainda estamos aprendendo e nos adaptando a esse “novo real”. Contudo, não acreditamos que a escola presencial possa ser substituída. Entendemos que o ensino remoto poderá ser uma ferramenta para
alargamento de tempos e espaços escolares. Assim, na perspectiva desse “novo normal” que empenhamos em continuar o processo de luta por uma Educação equânime e antirracista. Portanto, este será um encontro
singular, mas não deixando de lado a premissa de ser um campo aberto para o diálogo e corroborar para a construção dessa “nova” sociedade pós-pandêmica. A proposta de realização do Congresso étnico-racial
assenta-se sobre a perspectiva de encerramento das diversas atividades anuais de ensino, pesquisa e extensão realizados pelo Neabi Pontal, Nepere e Geplel para consecução das leis federais 10.639/03 e 11.645/08.
Trata-se então da oportunidade de um evento científico que possibilita registro de atividades acadêmico-científicas antirracistas nas diversas esferas da sociedade. Neste ano contando com a versão internacional com
todos os webinários com palestrantes internacionais.

OBJETIVO GERAL
Debater propostas de implementação da Lei 10.639/03 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 



Certificamos que

Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

participou como Coordenador do(a) V Congresso étnico-racial - Edição Internacional. XII 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 17/11/2020 a
20/11/2020, com carga horária de 50 horas.

Uberlândia (MG), 31 de Março de 2021.Prof. Dr. Hélder Eterno da Silveira
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Autenticação Eletrônica de Certificados de Extensão: 5e87.996f.7773.542c.6e63.99bf.d15e.f86a - em 31/03/2021.
Para verificar a autenticidade desse certificado, acesse: www.siex.proex.ufu.br/certificado/validar



V CONGRESSO ÉTNICO-RACIAL – EDIÇÃO INTERNACIONAL. XII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AÇÕES AFIRMATIVAS

Realização:
Instituto de Ciências Humanas do Pontal

Coordenadores:
Prof.ª Luciane Ribeiro Dias Gonçalves
Marcelo Vitor Rodrigues Nogueira

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

Data18/03/2021 Cadastro SIEX/UFU: 21994/20

Responsável: (Cadastro – Emissão – Registro)

Divisão de Registro e Informação de Extensão

PROPOSTA
A pandemia do Covid-19, que no início poderia parecer uma doença passageira, chegou e assolou o nosso ano de 2020. Muitos planos foram feitos e expectativas criadas. Pouco do que havia sido elaborado pode ser
concretizado no formato proposto inicialmente. Foi preciso que toda a humanidade se reinventasse na busca de alternativas para que minimamente as nossas propostas de trabalho fossem preservadas. Levamos meses
para irmos nos adaptando. No começo o isolamento e afastamento social impactaram no nosso psicológico. Ficamos inertes e com medo. Contudo, aos poucos fomos encontrando novas possibilidades, mas ainda não
esperávamos que demoraria tanto para que as soluções das ciências pudessem conter a pandemia. Por conta de tudo isso a versão do congresso 2020 assumiu um novo formato: será remota. Muitos de nós relutaram
contra o ensino remoto precavendo de algumas correntes políticas que já haviam apresentado essa proposta como algo que pudesse substituir a educação presencial e propunha uma precarização do ensino. Houve
receio de que pudéssemos acentuar as diferenças e desigualdades sociais, como entendemos que está ocorrendo. Vários foram os transtornos encontrados nesse caminho, mas não houve forma de furtarmos ao ensino
remoto. Ainda estamos aprendendo e nos adaptando a esse “novo real”. Contudo, não acreditamos que a escola presencial possa ser substituída. Entendemos que o ensino remoto poderá ser uma ferramenta para
alargamento de tempos e espaços escolares. Assim, na perspectiva desse “novo normal” que empenhamos em continuar o processo de luta por uma Educação equânime e antirracista. Portanto, este será um encontro
singular, mas não deixando de lado a premissa de ser um campo aberto para o diálogo e corroborar para a construção dessa “nova” sociedade pós-pandêmica. A proposta de realização do Congresso étnico-racial
assenta-se sobre a perspectiva de encerramento das diversas atividades anuais de ensino, pesquisa e extensão realizados pelo Neabi Pontal, Nepere e Geplel para consecução das leis federais 10.639/03 e 11.645/08.
Trata-se então da oportunidade de um evento científico que possibilita registro de atividades acadêmico-científicas antirracistas nas diversas esferas da sociedade. Neste ano contando com a versão internacional com
todos os webinários com palestrantes internacionais.

OBJETIVO GERAL
Debater propostas de implementação da Lei 10.639/03 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 
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