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Questões para a História Negra do Rio Grande do Sul - 2019 / 8º Curso de
Formação para Professores (PEP UFRGS-APERS)
Apresentação de Trabalhos
Clique no título do trabalho para acessar o resumo.
Mesa 1 - Dia 01/10/2019 - 14:00-15:30
Julio Souto Salom (UFRGS) - Quando chega o griô: conversas sobre história e linguagem com mestres afro-brasileiros]
Talita Fernandes Araújo (UNESPAR) - A atuação do necropoder e da colonialidade nas epistemologias institucionalizadas]
Mediadora: Helen da Silva Silveira (UFRGS)
Mesa 2 - Dia 01/10/2019 - 16:00-17:30
Clarissa Sommer Alves e Gustavo Ziehl (APERS/UFRGS) - Educação Patrimonial, escravidão e liberdade: pensando sociabilidades
e resistências cotidianas a partir de documentos arquivísticos ]
Helen da Silva Silveira (UFRGS) - Associativismo como caminho: organizações negras em áreas de imigração alemã (1880-1940)]
Greice Adriana Neves Macedo (UFRGS) - Estratégias de enfrentamento à Ditadura de Segurança Nacional: a militância negra em
Porto Alegre]
Mediador: Marcus Vinicius de Freitas Rosa (UFRGS)
Mesa 3 - Dia 02/10/2019 - 14:00-15:30
Daniele Machado Vieira (UFRGS) - Geografia histórica dos territórios negros em Porto Alegre/RS (séc XIX ? meados séc. XX)]
Maria José dos Santos Alves (UFRGS) - Por um recanto Africano no Parque da Redenção (Parque Farroupilha)]
Deivison M. C. de Campos (UFRGS) - A roda como modelo heurístico para estudos sobre memórias e culturas negras na diáspora]
Mediador: a definir.
Mesa 4 - Dia 03/10/2019 - 14:00-15:30
Karen Daniela Pires, Neli Teresinha Galarce Machado e Yago Bernardo Becker (UNIVATES) - Registros da escravidão pela Matriz
de São José de Taquary - Séculos XVIII e XIX]
Giovana de Oliveira Silva, Henrique Melati Pacheco e Luana Batista Amaral (UNISINOS) - Sobre devoção, sociabilidade e
irmandades: notas de pesquisa acerca das Irmandades de Pretos de São Leopoldo e Cachoeira ? RS]
Melina Kleinert Perussatto (UNISNOS, SMED/São Leopoldo) - Escola Noturna O Exemplo: educação, trabalho e cidadania no
pós-abolição porto-alegrense]
Mediadora: Greice Adriana Neves Macedo (UFRGS)
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Instruções:

- Poderão se inscrever para a seleção de trabalhos estudantes de graduação e de pós-graduação e professores;- Cada
inscrito/a poderá apresentar apenas um trabalho; - Os trabalhos em coautoria poderão ter, no máximo, três autores/as; - A
avaliação e a aceitação ou não de trabalhos serão realizadas pela comissão organizadora do evento; - Serão aceitos trabalhos
voltados para a História Negra no Rio Grande do Sul. Os trabalhos serão selecionados de acordo com a pertinência e a
originalidade em relação ao tema e aos objetivos do evento; As inscrições para apresentação de trabalhos devem ser
encaminhadas para o e-mail nph@ufrgs.br no período de 19 de agosto a 01 de setembro de 2019, informando nome completo
dos/as autores/as, vinculação institucional, e-mail/s para contato e título do trabalho. Anexo ao e-mail de inscrição deve ser
encaminhado resumo, em arquivo formato DOC ou DOCX, com até 2.800 caracteres (com espaços) em fonte Times New Roman,
acompanhado de três palavras-chave.
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