
 



 

 

7 de novembro de 2018 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

Sessões paralelas 
 

 

Sala 1 

 

9h00-10h30 

A Comunicação e as Epistemologias do Sul: metodologias para ver e ajudar a ver as ausências e 

as emergências 

Inesita Soares de Araujo 

Aprendendo e ensinando a ver o invisibilizado: Gênese, contornos e questões de uma linha de pesquisa 

sobre ausências e emergências 

 

Adriano de Lavor Moreira 

Visibilidade indigena e políticas de saúde: uma leitura em dois tempos 

 

Aluízio Azevedo da Silva Júnior 

Comunicação e as Epistemologias do Sul: o método fílmico como tradução intercultural entre 

comunidades ciganas de Brasil e Portugal 

 

Marina Tarnowski Fasanello 

Metodologias colaborativas, comunicação e alternativas na perspectiva das Epistemologias do Sul 

 

10h30-11h00 Intervalo para café 

 

11h00-12h30 

As favelas e periferias e o seu lugar na cidade e no mundo contemporâneo: dialogando com o 

pensamento de Boaventura de Sousa Santos 

Alex Ferreira Magalhães 

O “Direito de Pasárgada” revisitado: as formas de regulação da propriedade fundiária em favelas e 

periferias e as suas recentes transformações 

 

Tatiana Moura 

Masculinidades e não violência nas periferias: um estudo sobre o Rio de Janeiro 

 

Jorge Barbosa 

Territórios populares na cena da cultura urbana contemporânea: estéticas de atitude na construção do 

direito à cidade 

 

Fernando Fernandes 

Por uma epistemologia periférica: o saber e o fazer das favelas 

 

12h30-14h00 Intervalo para almoço 

 

14h00-15h30 

Ativismos e Políticas Públicas LGBT no Brasil: As contribuições de Boaventura de Sousa Santos 

para experiências teóricas e práticas 



 

 

Sérgio Antônio Silva Rêgo 

As contribuições dos feminismos para lutas coletivas: Um Encontro com as Epistemologias do Sul  

 

Allene Carvalho Lage 

As contribuições de Boaventura de Sousa Santos para Produção de Conhecimento sobre Ativismos 

LGBT e das Mulheres na área de Direitos Humanos no Brasil 

 

Andrezza Rodrigues Nogueira  

Gênero, movimentos sociais e políticas públicas: a ação coletiva diante dos desafios na arena pública 

institucional 

 

Elba Ravane Alves Amorim 

As experiências de Políticas Públicas LGBT no Brasil 

 

15h30-17h00 

Epistemologías indígenas en las luchas por la tierra y los territorios 

Begoña Dorronsoro 

Traficantes de la Pachamama y otros extractivismos 

 

Cebaldo De León Smith Inawinapi 

Neg Sobe, hacia los 100 años de construir la Casa de la Autonomía Guna 

 

Gabriela de Freitas Figueiredo Rocha 

As cidades como territórios de retomadas indígenas e de descolonização de fronteiras epistemológicas 

 

Rubén de J. Solís 

Diálogo de saberes como herramienta para frenar el avance de cultivos de organismos genéticamente 

modificados en la Península de Yucatán, México. El Caso de Hopelchén 

 

17h00-17h30 Intervalo para café 

 

17h30-19h00 

Educação, Sociedade e Democracia: perigos e esperanças dos futuros em construção 

Paulo Peixoto 

A integridade nas instituições de ensino superior portuguesas 

 

Ana Benavente 

As políticas educativas: expectativas, paradoxos, ficções e realidades 

Denise Esteves 

Repensar a educação enquanto direito humano através da inclusão de processos colaborativos, 

contextos e agentes plurais 

 

Jacinto Serrão 

Cidadania tratada como objeto e contrariada nas práticas 

 

Lucília Salgado 

Espaços sociais, literacia e educação permanente 

 



 

 

19h00-20h15 

Enfrentamentos às violências e interfaces epistemológicas: Famílias, gêneros e direitos humanos 

entre ausências e presenças nas agendas globais 

Maria Isabel Correia Dias 

Violência e género: a interseção das desigualdades sociais 

 

Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti 

Corpos femininos presentes: a violência de gênero em sua vertente mais cruel (Bahia, 2015-17) 

 

Núbia Nascimento Alves 

As brasileiras que abortam: Panorama atual sobre a legalização do abortamento no Brasil 

 

  



 

 

Sala 2 

 

9h00-10h30 

Ecologias feministas de saberes I: discursos e práticas emancipatórias pós-abissais  
Teresa Cunha,  

Metodologias feministas e a luta pelo poder de interpretar 

 

Claudia Cristina Ferreira Carvalho 

Quando mulheres vestem fardas militares: É possível um Pensamento Pós-abissal numa penitenciária 

feminina brasileira?  

 

Isabel Aparecida Felix,  

Um diálogo entre a Ecologia de Saberes e o Discipulado de Iguais em vista da emancipação social 

 

Jalusa Silva de Arruda 

Participação de meninas no tráfico de drogas: breves apontamentos para reflexões feministas 

 

10h30-11h00 Intervalo para café 

 

11h00-12h30  

Ecologias feministas de saberes II: emergências sociais e antiglobalização 

Elaine Santos 

Ser mulher negra na perspectiva de quem personifica esta luta – mulher, raça e classe  

 

Luciana Moreira 

O cosmopolitismo subalterno e os movimentos contemporâneos pela reivindicação à diferença sexo-

genérica 

 

Paula Freitas de Almeida 

As condições de trabalho da mulher no Brasil em tempos de desmantelamento da proteção social do 

trabalho nos países periféricos 

 

Pedro Saraiva 

Mulheres, Desporto, Media: Noticiabilidade e objetificação sexual do desporto feminino nos jornais 

desportivos em Portugal (1996-2016) 

 

12h30-14h00 Intervalo para almoço 

 

14h00-15h30 

Ecologias feministas de saberes III: corpos e práticas insurgentes 

Catarina Martins 

O pós-corpo como pensamento pós-abissal radical? Ausências e emergências na escrita de mulheres 

africanas a partir de olhares cruzados feministas/queer/pós e de-coloniais  

 

Raquel Lima 

Performance. Corpo. Política. O corpo político-performativo de mulheres negras periféricas na cidade 

de Lisboa 

 



 

 

Isabel Silva e Sandra Silvestre 

(Re)Tecer a Esperança – os conhecimentos das mulheres da Manta da Igualdade na imaginação de um 

futuro melhor 

 

15h30-17h00 

Saberes e diversidade na Amazônia oriental: lutas descoloniais 

Maurício Hashizume 

Lutas descoloniais indígenas frente à expansão do agronegócio: o caso do Tocantins 

 

Idelma Santiago da Silva  

A perspectiva da resistência feminista no Movimento dos Sem Terra 

 

Airton dos Reis Pereira 

Iniciativas e experiências dos movimentos sociais de luta pela terra no sul e sudeste do Pará, na 

Amazônia Oriental 

 

Dernival Venâncio Ramos Júnior 

Deslocando as geografias e as biografias do saber: o conhecimento sobre os deslocados por barragens 

na Amazônia Oriental - (UFT) 

 

17h00-17h30 Intervalo para café 

 

17h30-19h00 

Trauma e Interculturalidade 

Faranaz Keshavjee 

As identidades sociais dos adolescentes muçulmanos portugueses de ascendência Sul-asiática - 

explorando estabilidade e mudança através da teoria das representações sociais 

 

Fátima Guterres  

Sobreviver ao trauma: a escrita de "Timor, paraíso violentado" 

 

Inês Rodrigues 

Trauma e narrativas pós-coloniais em São Tomé e Príncipe: algumas notas a partir do 'Massacre de 

1953' 

 

Joshua Ruah 

 … Sim! Todos somos responsáveis uns pelos outros… 

 

19h00-20h15 

Educação inclusiva: saberes, práticas e tensionamentos na linha abissal 

Gilsilene Passon Francischetto 

Um olhar no caleidoscópio da igualdade e da diferençadas pessoas com deficiência: da exclusão da 

escola como óbice à exclusão do mercado de trabalho 

  

Alexandro Braga Vieira 

Currículo e educação especial: contribuições de Boaventura de Sousa Santos 

 

Claudia Maisa Antunes Lins, Educações, Crianças e Poesias - Diálogos Brincantes 



 

 

Sala 3 

 

9h00-10h30 

Ecologia e Sociedade I - Investigação e ação ecológica em Portugal 

Lúcia Fernandes, Stefania Barca 

Conflitos ambientais e alternativas: ciência, sociedade e resistências 

 

José Janela  

Os sindicatos e o ambiente 

 

Sandra Silva Carvalho 

A ideia e a prática da permacultura  

 

Arlindo Marques  

Tejo e seu guardião: sofrimentos, violência e censura  

 

10h30-11h00 Intervalo para café 

 

11h00-12h30 

Ecologia e Sociedade II - Counter-hegemonic ecologies: theories and praxes  

Giacomo D’Alisa, Irina Velicu, Gustavo Garcia-Lopez 

Performing Counter-Hegemonic Common(s) Senses: Rearticulating Democracy, Community and 

Forests 

 

Eleonora Gea Piccardi 

At the crossroad between theory and practice. How Rojava’s revolution is rethinking the link between 

feminism, ecology and democracy.  

 

Emanuele Leonardi, Giacomo D’Alisa 

Bringing class analysis back in: assessing the transformation of the value-nature nexus to establish a 

space for dialogue between autonomist marxism and degrowth 

 

Rita Serra, Giovanni Allegretti  

Unclaimed common rights: the hidden history of “baldios” in Portugal  

 

12h30-14h00 Intervalo para almoço 

 

14h00-15h30 

Ecologia e Sociedade III - Construindo alternativas 

Stefania Barca, Emanuele Leonardi 

Re-politicizing the economy: working-class environmentalism and the future of mono-industrial towns 

 

Roberto Sciarelli 

For a political ecology of the subaltern: plebs, commoners and the re-invention of democracy in Naples, 

Southern Italy 

 

Sara Rocha, Sandra Silva Carvalho 

Coimbra em Transição: Uma história de resistências 



 

 

 

José João Rodrigues  

Ver, julgar e agir com a Casa do Sal da Figueira da Foz 

 

15h30-17h00 

10 anos da obra “África no Feminino”: Reflexões sobre a participação das mulheres portuguesas 

nas Guerras Coloniais (1961-1974) 
Thaís de Oliveira Queiroz 

A interpretação das guerras coloniais na África portuguesa: a construção de uma nova narrativa 

 

Ana Júlia França Monteiro 

Outras vozes: mulheres portuguesas e memória nas guerras coloniais 

 

Carolina Rispoli Leal 

Sobre vozes e silêncios: gramáticas morais e discursivas na análise de relatos do África no Feminino 

 

Margarida Calafate Ribeiro 

Revisitar África no Feminino 

 

17h00-17h30 Intervalo para café 

 

17h30-19h00 

Desconstruindo o Risco e a Alteridade: guiões hegemónicos e contra-narrativas sobre 

migrantes/refugiados e "Outros internos" nas paisagens mediáticas em Portugal e na Europa 

Gaia Giuliani 

(De)Othering: The Italian case 

 

Sílvia Roque 

Outros internos, masculinidades e feminilidades: discursos de segurança em torno da ameaça terrorista 

em França 

 

Rita Gabriela Gomes dos Santos, Sofia José Figueira Santos 

Mediando (in)seguranças: securitização, media(s) e políticas de medo 

 

Joana Sousa Ribeiro, Contra o desperdício das (sobre)vivências: Para uma ecologia ontológica 

 

19h00-20h15 

Epidemiologías del Sur”: barreras y posibilidades de la investigación-acción en salud colectiva 
Jaime Ibacache Burgos 

Güen Pañihue: una investigación-acción-colectiva en el Archipiélago de Chiloé 

 

Sebastián Medina Gay 

Entre el neoliberalismo y el buen vivir: violencias y ecologías de saberes en salud en el Archipiélago de 

Chiloé, Sur de Chile 

 

Paul Hersch Martínez 

Las Epistemologías del Sur como referente en las dinámicas de atención-desatención a partir de 

experiencias de trabajo en México 



 

 

 

Cristina Larrea Killinger 

Comentário 

 

  



 

 

Sala 4 

 

9h00-10h30 

Critical approaches to human rights in support of counter-hegemonic struggles 
José Ricardo Robles Zamarripa 

Are the conventional theoretical conceptions of human rights reinforcing the social struggles’ 

disconnection? 

 

Jessica Carvalho Morris 

Is There an Emancipatory Path for International Human Rights? 

 

Ligia Bugelli Hermano Santos 

Considerations about the State’s role in an emancipatory interpretation of Human Rights 

 

Vannessa Carneiro 

The relationship between human rights education, critical pedagogy, and subaltern struggles 

 

10h30-11h00 Intervalo para café 

 

11h00-12h30 

ECHOES: Heritage as experience of alternative decolonial knowledge 

Jan Ifversen 

Narcissist historiography, repression and re-emergence 

 

Márcia Chuva, Astrid Nonbo Andersen 

Decolonial heritage practices in entangled cities 

 

Małgorzata Głowacka-Grajper 

Eastern Europe in Postcolonial Perspective: A Critical Revisit of Emerging Research Field 

 

Cristiano Gianolla 

Heritage as border towards postcolonial intercultural translations 

 

12h30-14h00 Intervalo para almoço 

 

14h00-15h30 

Entre a razão quente e a razão fria, o presente do projeto Alice e o futuro das Epistemologias do 

Sul (I) 

 

Aline Mendonça dos Santos 

As outras economias no marco das epistemologias do Sul 

 

Fernando Goya Maldonado 

As experiências do Sul 

 

David Veloso Larraz 

La unidad de las izquierdas desde las epistemologías del Sur: prácticas democráticas en el Sur de 

Europa 



 

 

 

Erick Morris 

Desaprendizagens do Sul: a educação popular em movimento 

 

15h30-17h00 

Entre a razão quente e a razão fria, o presente do projeto Alice e o futuro das Epistemologias do 

Sul (II) 

 

Maria Paula Meneses 

An excursion to the kitchen to experience an ecology of sense 

 

Luciana Zaffalon 

A política da justiça no campo da segurança: a relação entre os três poderes no Brasil, a distribuição 

do orçamento público e a justiça que blinda a sociedade civil íntima e persegue a sociedade civil incivil 

 

Luciana Jacob 

Conhecimento agroecológico: uma epistemologia pós-abissal 

 

Julia Suarez-Krabbe 

Decolonization of education, pedagogy, epistemologies of the south. 

 

17h00-17h30 Intervalo para café 

 

17h30-19h00 

O discurso da igreja católica sobre a “ideologia de género”? Ausências e emergências 

Teresa Toldy 

A cruzada da Igreja Católica contra a “ideologia de género” 

 

Fernanda Henriques 

É preciso resgatar o que os silêncios e as ausências fizeram desaparecer da ordem simbólica do ocidente 

sobre as mulheres e o feminino 

 

Júlia Garraio 

Formulando alternativas à ideologia de género da Igreja Católica. Sobre algumas releituras feministas 

da lenda da Papisa Joana 

 

Tiago Pires Marques 

Ideologias de género e dominação masculina no debate católico sobre a pílula contraceptiva 

 

19h00-20h30 

O direito à/na cidade: artes, discursos e normatividade no espaço público 

Patrícia Branco 

Brincar com o direito. Ou o que a análise de um parque infantil nos revela em termos das 

normatividades no quotidiano 

 

Valerio Nitrato Izzo 

A cidade entre direito e direitos: conceitos, práticas, representações 

 



 

 

Ana Raquel Matos, Olga Solovova 

Os discursos de contestação em movimento no espaço público da Alta de Coimbra 

 

Filipa do Carmo Pereira Gomes 

Retorno e reintegração de migrantes nos seus países de origem   



 

 

Sala 5 

 

9h00-10h30 

O status constitucional do direito das pessoas com deficiência no Brasil 

Charles de Sousa Trigueiro 

O princípio do pleno emprego para pessoas com deficiência: analise comparada Brasil x Portugal 

 

José Raymundo Ribeiro Campos Filho 

O processo legislativo de formação dos direitos das pessoas com deficiência 

 

Robson Antão de Medeiros 

O direito a saúde e a bioética: biotecnologias em favor das pessoas com deficiência 

 

Letícia Martins de Oliveira (suplente, caso um dos 3 acima não compareça) 

A previsão de uma reserva específica para pessoas com deficiência intelectual: análise comparada 

Brasil x Espanha 

 

10h30-11h00 Intervalo para café 

 

11h00-12h30 

Racismo e antiracismo: para além das fronteiras e comparações 

Piménio Gitelles Ferreira 

O trauma epistemológico decolonial 

 

Danielle Araújo 

Genocídio da população negra: contribuições das mulheres negras na luta anti-racista na América 

Latina 

 

Bruno Muniz 

O Braço armado do Estado racializado: racismo e polícia no contexto português 

 

John Gledhill e Maria Gabriela Hita 

A política do ódio no Brasil 

 

12h30-14h00 Intervalo para almoço 

 

14h00-15h30 

Corpos presentes, desafios futuros: as múltiplas intersecções dos estudos da sexualidade com 

outros campos das Ciências Sociais 
Joana Brilhante 

Uma viagem ao Atlântico LGBT: uma análise exploratória da açorianidade queer 

 

Fernanda Belizario 

"Beyond Western Eyes" pensar o queer a partir dos estudos pós-coloniais 

 

Mara Pieri 

Encontros inesperados: sexualidades queer e deficiências, entre perspectivas teóricas e vivências 

incorporadas 



 

 

 

Daniel Neves Costa 

A desconstrução da subalternidade na deficiência nos espaços de fronteira entre Ciência e Sociedade 

 

15h30-16h45 

Para um alargamento do campo das ciências sociais: o ativismo LGBTQIA+ e a cidadania íntima 

como horizontes de luta e de investigação 

Gustavo Santos Elpes 

Negociando pertenças: corpos em dissidência, política corporeificada e construção de coalizão 

interseccional 

 

Mafalda Esteves 

Orgulho e preconceito: Uma realidade da bissexualidade em Portugal 

 

Rita Alcaire 

Desorientando orientações: a assexualidade como forma de repensar e de imaginar a realidade’ 

 

16h45-17h15 Intervalo para almoço 

 

17h15-18h45 

Antonio Jose Barbosa de Oliveira 

Navegar é preciso, viver não é preciso: memórias e narrativas em rede a afiliação de estudantes 

brasileiros na Universidade de Coimbra 

 

Karolini Galimberti Pattuzzo Breciane 

Processo de escolarização dos alunos público-alvo da educação especial no Brasil e na Itália: um 

estudo comparado 

 

Otto Vinicius Agra Figueiredo 

Políticas afirmativas e de permanência estudantil nas universidades estaduais baianas 

 

Tatiana de Oliveira Santana 

Mônadas femininas indígenas sobre a universidade 

 

18h45-20h15 

André Filipe Martins Ferreira de Oliveira 

Negociação de sanções criminais: 'the times they are a-changin'? 

 

Artur Flamínio da Silva 

O contexto estadual pós-nacional e o Direito Administrativo: a problemática do Pluralismo Jurídico e 

do Direito Transnacional 

 

Caio Santiago Fernandes Santos 

Tribunais e transformação social no Brasil: o ativismo conservador nos anos 2000 

 

Cristina Rego de Oliveira 

Tensões e desafios da Mobilização do Direito no campo da Mediação Penal de Adultos: uma análise da 

justiça restaurativa em Portugal 



 

 

Sala 6 

 

9h00-10h30 

Boaventura Monjane 

Resistência e alternativas para a emancipação rural: movimentos agrários e protagonismo (agency) na 

África Austral 

 

Pabel Camilo Lopez Flores 

La recolonización y neo-nacionalismo extractivista en Bolivia: Territorialidades en conflicto, 

autonomías indígenas y disputa societal 

 

Sebastião Pinheiro Gonçalves de Cerqueira-Neto 

Uma contribuição teórica para se entender o território a partir dos pensamentos de Milton Santos e 

Boaventura de Sousa Santos 

 

Verónica María Yuquilema Yupangui 

La Justicia Kichwa de Ecuador en el siglo XXI 

 

10h30-11h00 Intervalo para café 

 

11h00-12h30  

Hélia Santos 

(Pós)memória e esquecimento na geração descendente de famílias vindas de Angola na década de 70 

 

Luís Bernardo e Catarina Laranjeiro 

Guerras Coloniais e Lutas de Libertação: o olhar ausente  

 

Marcela da Silva Uchôa 

Uma viagem ida e volta entre Fanon e Arendt: Sobre colonialismo, violência e liberdade 

 

Sheila Khan 

A quem pertence a responsabilidade do pós-colonial? 

 

Verónica Ferreira 

Reconstruindo o puzzle da memória. As representações digitais da Guerra Colonial Portuguesa 

 

12h30-14h00 Intervalo para almoço 

 

14h00-15h30 

Natalie Shobana Ambrose 

False Friends: Understanding how language shapes the understanding of International Relations within 

ASEAN 

 

Piermarco Piu 

‘Dialogues/connections between sociological imaginations’ as ‘molecular’ social processes. A 

Gramscian approach for global sociologies 

 

 



 

 

Teresa Almeida Cravo 

Peacebuilding, Mozambique and narratives of ‘success’ 

 

Ximena Flores-Palacios 

Interdisciplinary research of the linkages between climate change and population movements: Lessons 

from Samoa 

 

15h30-17h00 

Ana Isabel Rodriguez Iglesias 

Recognition and Re-existence of the ethnic peoples through the Peace Process in Colombia 

 

Carolina Sanchez De Jaegher 

Decolonizing dignity from universality to the Buen Vivir (Küme Mogen) in the Mapuche land 

 

Isabel Nunes van den Hoven 

The Granny Groups: Collective Action for Increased Recognition in Rural Uganda 

 

Mikel Díez Sarasola 

Intellectual Property, the surrogate belly of global capitalism. A critical view 

 

17h00-17h30 Intervalo para café 

 

17h30-19h00 

André Brito Correia 

O teatro: a imaginação do social entre passado, presente e futuro 

 

Daniel Morgado Sampaio 

Adorno, Attali e as (re)configurações da indústria da cultura 

 

Daniela Cordovil 

Ecofeminismo, Xamanismo e Alternativas Globais: Ativismo, Arte e Política no Século XXI 

 

Patrícia Silva 

A Sobrevida da Antropofagia no Contexto das Vanguardas Contra-culturais e da Crítica Transcultural 

Latino-americanas 

 

19h00-20h15 

Joana Carvalho 

Famílias digitais: A utilização e o impacto das TIC na vida familiar contemporânea 

 

Josemari Poerschke de Quevedo, António Carvalho e Paulo Fonseca 

Sociologias das ausências na deliberação controlada e as faces do capitalismo no desenvolvimento 

emergente das nanotecnologias: o caso do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia (INL) 

 

Noela Invernizzi, Josemari Poerschke de Quevedo e Chiara Carrozza 

Qual é a ecologia dos saberes no desenvolvimento da nanociência em Portugal?  



 

 

Sala 7 

 

9h00-10h30 

Marina Andrea von Harbach Ferenczy 

Lei 13.123/2015: Exemplo concreto do caráter ambivalente da juridicização – uma análise à luz da 

antropologia jurídica 

 

Andrés Jurado U. 

Bienvenidos Conquistadores Interplanetarios y del Espacio Sideral 

 

Roberto Almanza Hernández 

Vivir la historia y la política según Walter Rodney 

 

Germán Medardo Sandoval Trigo 

Descolonizar las epistemologías del Sur 

 

10h30-11h00 Intervalo para café 

 

11h00-12h30 

Aluízio de Azevedo Silva Junior 

O método fílmico e sua aplicação como tradução intercultural e interpolítica na pesquisa em 

comunicação e saúde   

 

Orlando Vieira Francisco 

Descolonizando a Cartografia nas Artes Visuais através do Ativismo Ambiental 

 

Pedro Pereira Leite 

Museologia Social e Epistemologias do Sul 

 

Sarah Carmona 

“J’ai le Rom-en-Songe”. Descolonizar las artes. El paradigma gitano en el Louvre y el Prado. Motivos, 

“topoï” y genealogía de la fábrica de la exterioridad. 

 

12h30-14h00 Intervalo para almoço 

 

14h00-15h30 

Denise dos Anjos Mascarenha 

Imaginando novas formas de produzir 

 

Eliane Ribeiro Pereira 

A ITCP e os empreendimentos solidários: trabalho, renda e cidadania 

 

Hugo Pinto 

Reflexões sobre Especialização Inteligente e Mudança Estrutural das Regiões 

 

Luís Fernando Santos Corrêa da Silva 

A “nova classe média” no Brasil: dimensões conceituais de um debate recente 

 



 

 

15h30-16h45 

Ações Afirmativas e desafios à descolonização do saber no Ensino Superior 

Nilma Lino Gomes 

As ações afirmativas reeducam a sociedade e a Universidade pública no contexto brasileiro 

 

Georgina Gonçalves dos Santos 

Novos enfrentamentos para as ações afirmativas no Brasil: um pouco de sociologia das elites 

 

Sônia Maria da Rocha Sampaio 

Ações afirmativas no Brasil, afiliação e interculturalidade 

 

16h45-17h15 Intervalo para café 

 

17h15-18h45 

Irina Castro 

Para uma história crítica da ciência: subsunção formal e real 

 

Patricia Vieira 

Paz entre as Espécies 

 

Vivian Grace Fernandez Davila Urquidi 

Novas perspectivas para o pensamento crítico brasileiro sobre a América Latina 

 

Andressa Marques da Silva 

O ensino de literatura marginal no Brasil contemporâneo: perspectivas decoloniais dos saberes e a sala 

de aula 

 

18h45-20h15 

Elizabeth Santos e Ana Alves da Silva 

Desconstruindo os indicadores sobre pobreza e exclusão social 

 

Lucas Carmo Pignaton 

A produção da inexistência dos Okupas: em busca de outros saberes 

 

Luiz Fernando Bazílio Beccalli e Gilsilene Passon Picoretti Francischetto 

A alteridade: limites e possibilidades de desinvizibilização da população em situação de rua 

 

Verônica Gonçalves Azeredo 

Itinerários de Proteção Social das Famílias em Território Vulnerável 

 

  



 

 

Sala 8 

 

9h00-10h30 

Leonardo Almeida da Silva 

O Partido dos Trabalhadores (PT) como forma de organização: do movimento de base ao partido de 

coalizão 

 

Antoni Aguiló Bonet 

Podemos: um partido em movimento 

 

Fábio Sampaio e Hugo Pinto 

Necessidades e respostas a desafios societais no Espaço Atlântico: Uma perspetiva comparada a partir 

de experiências de inovação social 

 

Sandra Rudman 

Decolonizar el sujeto ocultado de la epistemología eurocéntrica 


