PROGRAMAÇÃO – MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA
CAMPUS ABREU E LIMA
21/11 - Segunda-feira (auditório)
14h - Intervenção artística com fala e canto de Gisele Ladislau (Mãe Preta, Artista
Periférica, Estudante de Psicologia, Cantora Integrante da Nação Malunguinho/Abreu e
Lima).
Racismo é crime: desafios e perspectivas da luta contra o racismo, Palestra com Diogo
Severino Ramos da Silva (Advogado da OAB/PE, Professor Universitário, Diretor
Tesoureiro da CAAPE OAB/PE).
22 a 25/11 - Terça a Sexta-feira (sala de vídeo da Biblioteca)
11h30 às 12h30 / 15h às 16h - Leitura do livro "Pequeno Manual Antirracista" . No dia
25/11, com participação da Profa. Elis Oliveira (Mulher Negra, Pedagoga, Professora de
Anos Iniciais).
23/11 - Quarta-feira (área de convivência)
9h15 - Exposição de arte e conversa com Érica de Lira Tavares (Libélula), (Mãe, Mulher
Preta, Periférica, Poetisa, Artista autodidata, resistência e dona de si).
23/11 - Quarta-feira (auditório)
19h - Palestra: Fala, preta! com Laura Silva (Mulher Feminista Negra, Assistente
Social, Mestre em Serviço Social (UFPE) Coordenadora de Políticas Inclusivas da
PROEXT/IFPE) & Rhayanne Almeida (Mulher Feminista Negra, Bacharela em direito e
Militante de Movimentos Sociais).
30/11 - Quarta-feira (sala de vídeo da Biblioteca)
14h - Roda de Diálogo: relações étnico-raciais e o papel pedagógico do IFPE no
combate ao racismo (para servidores do Campus Abreu e Lima) com Claudemir
Onassayô (Prof. Mestre do IFTO/IFPE)
A programação é aberta a toda a comunidade acadêmica. Para participar, é necessário
inscrição através da página do evento (Clique aqui para se inscrever). O evento é uma
promoção da Divisão de Políticas Inclusivas do Campus Abreu e Lima.

CAMPUS CARUARU
De 07 a 25 de novembro o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) do
Campus Caruaru promove atividades em alusão ao Mês da Consciência Negra. São
rodas de conversa, palestras, exibições de vídeos e outras ações com temáticas que
valorizam a cultura afro-brasileira e africana. Podem participar estudantes, servidores,

colaboradores e comunidade externa. As inscrições podem ser realizadas através
de formulário eletrônico. >> Confira a programação completa.

CAMPUS GARANHUNS
O Campus Garanhuns está com exposição bibliográfica aberta alusiva ao Dia Nacional
da Consciência Negra. Dentre as obras selecionadas para a exposição, destaca-se o
livro virtual "Cozinha de Quilombo", organizado pelas servidoras do IFPE Garanhuns,
Edvânia Kehrle e Halda Simões. A seleção dos títulos foi feita pela servidora Halda
Simões, Mestra em educação contemporânea pela UFPE. Exposição ficará disponível
para visitação, na Biblioteca Luiz Gonzaga, até o final de novembro.

CAMPUS IPOJUCA
No dia 24/11, às 8h e às 13h, estudantes da disciplina de Língua Portuguesa com o
professor Roberto França fazem apresentações de trabalhos temáticos, também no
miniauditório. O Núcleo de Arte e Cultura do Campus também participará das
atividades, em repertório especial. A programação é aberta a todos os interessados,
sem necessidade de inscrição prévia. Mais informações acesse aqui.

CAMPUS RECIFE
O IFPE Recife recebe, entre os dias 21 e 23 de novembro, a 4ª Semana da Consciência
Negra. A edição deste ano desdobra o tema “Ancestralidade, Memória e Educação”. O
evento é uma iniciativa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI)
do campus em parceria com a Coordenação de História, Coordenações de Educação
Física e de Esporte e Lazer, Malungo Lab, Grêmio Estudantil e Sindicato dos Servidores
do IFPE (SINDSIFPE).
A programação contará, entre outras atividades, com apresentação cultural da banda
pernambucana Abulidu, discussões fundamentais como a que será conduzida por
representantes do Quilombo do Castainho e Engenho Siqueira, além de roda de
capoeira, oficinas e exposição fotográfica. Importantes nomes do movimento, entre
eles o professor Lepê Correia e o artista visual Rennan Peixe, participam de atividades
do encontro.
Inscrições - As atividades da Semana são abertas à participação da comunidade
acadêmica e do público em geral. Quem tiver interesse de participar, poderá se
inscrever previamente através do site even3.
Para conferir a grade de programação, basta clicar aqui.

