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Divulgação e abertura de
inscrições para novos
participantes

1. Divulgação no email dos
alunos e ex-alunos

2. Inscrição na Cooper

3. divulgação dos encontros no
classroom do NEABI

Divulgação – 2 a
19 de agosto

Inscrição - 16 a 23
de agosto

Agosto a novembro
de 2021

Promover encontros semanais
junto a comunidade
acadêmica

1- Encontros de 15 em 15
dias com os 9
participantes do
NEABI inscritos no
segundo semestre de
2021.

Setembro a
novembro de 2021

Participar do Projeto
Movimento Plural junto a
prefeitura de Palhoça

1- Desenvolver uma oficina de
Construção de Bonecas
Africanas

26 de outubro

Efetuar o levantamento dos
materiais de pesquisa sobre o
tema das relações étnico
raciais.

1- Pesquisar e divulgar artigos e
textos que serão usados como
base para os debates nos
encontros semanais e ou
quinzenais do grupo.

2- Disponibilizar na midiateca
imagens das oficinas e
encontros do NEABI a serem
produzidos em 2021_2

Setembro a
novembro de 2021



Participação em eventos
online promovido por outras
Instituições de Ensino.

1- Monitorar e participar de
eventos que se relacionam
com a temática do NEABI

2- Manter a Parceria com o
NEABI da UDESC,
divulgando todos os eventos
de forma bilateral.

Setembro a
novembro de 2021

Manter os encontros
semanais com o grupo

1- Manter os encontros às terças
feiras com o grupo no horário
das 17:45 as 18:45.

2- Os três primeiros encontros
serão semanais e voltados
para reflexão sobre as Leis
10. 639/2003 e 11.645/2008
para os iniciantes no Nucleo

3- Após os três primeiros
encontros serão realizadas
sessões de Planejamento da
semana da Consciência Negra
em novembro de 2021

7, 14, 21 e 28
primeiros encontros
de setembro

5, 19 e 26 de
outubro.

Participar do Ciclo de estudos
feministas MIRIAM MARIA
MARIA. Parceria com a
UDESC

1- Evento publico realizado em
parceria com a UDESC,
GEMPA, Laborei e Bruxos da
Corte.

2- Os eventos ocorrerão todo
segundo sábado do mês

3- Realização de uma reflexão a
partir da leitura dos capítulos
do livro a Invenção das
Mulheres de Oyeronke
Oyewumi

21/08 – Cap 1 –
visualizando o
Corpo

11/09 – Cap 2 –
Reconstruindo a
Cosmologia e as
instituições
socioculturais
oyo-iourubá

16/10 – cap 3 –
Fazendo História,
Criando Gênero

13/11 Cap 4 –
Colonizando
Corpos e Mentes:



Gênero e
Colonialismo

11/12 – Cap 5 –
Posfácio- A
Tradução das
Culturas:
Generifcando
Linguagem, a
oralidade e a
cosmopercepção
ioruba.

Promover a Semana da
Consciência Negra da FMP

1- No mês de novembro o
NEABI promoverá a semana
da consciência negra com
intervenções realizadas pelos
participantes do curso de
extensão

2- Os participantes trarão um
tema e farão cartazes,
maquetes e ou qualquer outro
objeto de exposição para
transpor uma ideia pelo
campus da Faculdade.

3- Promover um debate após a
exibição de uma filme para
comunidade acadêmica cuja
temática será a Antonieta de
Barros e o poeta Cruz e
Souza.

1 a 8 de novembro
construção da
exposição

8 a 30 de outubro a
exposição

23 de novembro
cinedebate com a
apresentação do
documentário da
Antonieta de
Barros.
Apresentação a
aberta a
comunidade no
auditório da FMP.

Participação do Edital da
UDESC de incentivo a
Cultura

1- Promover a Realização de um
documentário audiovisual em
forma de curta-metragem
junto com o NEBI da
UDESC

2- Será abordado as
experiências de pelo menos

26 de julho a 16 de
agosto. Escrita e
apresentação do
projeto



três lideranças negras e/ou
indígenas femininas da região
da grande Florianópolis que
atuam ativamente em suas
comunidades na região da
Grande Florianópolis.

3- A proposta é decorrente das
reflexões oriundas do Ciclo
Maria Maria, projeto de
pesquisa e extensão que
promovem estudos junto à

comunidade acadêmica e ao
público interessado.

15 de outubro
publicação do
resultado do Edital


