
I  Colóquio africanidades e afrodescendência 

 

Data: 13 e 14/11/2012 

Local: CCHL – UFPI 

Objetivo: 

Produzir diálogos sobre africanidades e afrodescendência a partir de lugares diversos de 

acionamento e atribuição de identidades afrodescendentes nos processos produtores de 

demandas de estudo, pesquisa e extensão do Núcleo de Pesquisa IFARADÁ. 

Programação 

13/11/2012 

17 às 18 horas - credenciamento 

 

18 às 19:30 – Abertura solene com apresentação de dança – “Coisa de Nego” ou outra e 

Conferência de abertura – Ifaradá 16 anos revelando processos de africanidades e 

afrodescendência na UFPI – Profª Doutora Ana Beatriz – coordenação João Evangelista 

 

19:30 às 21:30 – Mesa sobre africanidades e afrodescendência – religiosidade (halda), 

história (Solimar) e  educação (João Evangelista) -20 minutos para cada debatedor e 60 

minutos para a plenária  - coordenação  Mairton 

14/11/2012 

08 às 10 – minicursos e oficinas  simultâneos 

Oficina de percussão – “Coisa de Nego” 

Oficina de estética negra – “Coisa de Nego” ou outro 

Minicurso – religiosidade de matriz africana e os terreiros de Teresina – Toinha Aguiar 

Minicurso – literatura afroamericana e afrocaribenha – Prof. Dr. Sebastião Lopes 

 

10 às 12 – mesa - africanidades e afrodescendência e as pesquisa do IFARADÁ – 

Trabalho (Prof. Dr. Solimar); Educação (Prof. Dr. João Evangelista ou Profª Drª Ana 

Beatriz); Literatura Afroamericana e afrocaribenha (Prof. Dr. Alcione);  história (Prof. 

Mestre  Mairton Celestino); - Direito e Cidadania - territorialidades, sustentabilidade e 

povos quilombolas (Profª Drª Maria Sueli) – coordenação da mesa ?? 

 

14 às 16 – minicurso e oficinas 

Oficina de dança – organização da Artenildes 



Oficina – etnicidade e a capoeira de quilombo 

Roda Grió – Prof. Dr. Francis Musa Boakary 

Minicurso – literatura afro-brasileira – Prof. Dr. Hélio Ferreira 

 

16 às 18 – Cotas raciais e religião no “laico” Estado Democrático de Direito – direito 

(Profª Drª Maria Sueli); Assunção Aguiar (suplente de vereadora de Teresina e 

coordenação do “Coisa de Nego”); educação (aluna cotista) – coordenação da mesa ?? 

 

18 às 19 – lançamento da Revista IFARADÁ e outros lançamentos – coordenação ?? 

 

19 às 20 - Perspectivas de um Programa de Pós-graduação em Africanidades e 

Afrodescendência e encerramento – Profº Dr. Alcione – coordenação da mesa ??? 

 

Realização: NÚCLEO DE PESQUISA SOBRE AFRICANIDADES E 

AFRODESCENDÊNCIA (IFARADÁ) 

 


