
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDÍGENAS – FMP 

PROFESSOR: Dr. Jackson Alexsandro Peres 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 2022/01 

ATIVIDADE DATA LOCAL ENVOLVIDOS RECURSOS 
Divulgação e convite para novos integrantes 21-02 a 10-3 FMP Prof. Jackson Baner 
Encontro com os neabianos do semestre passado. Elaborar 
calendário de eventos, identificar textos para discussão. 

10-03 FMP Prof. Jackson e acadêmicos Sala de aula 

Organização do Livro: Cadernos do NEABI* 21-02 a 20-
06 

FMP Prof. Jackson Computador 

Evento alusivo ao dia do Índio (auditório). 
 

18-04 FMP Neabi Auditório,Computa
dor, data show. 
Espaço para 
exposição. 

Programa Vídeo-debate (Povos Indígenas) 
Projeto dentro das atividades do NEABI com acadêmicos 
de diferentes fases e curso. As projeções dos vídeos será 
nas quartas feiras. 

27/04 
04/05 
11/05 
18/05 

FMP Neabi/acadêmicos inscritos  Transporte 

Encontros semanais do Neabi sextas-feiras FMP Neabi Sala de aula 
Elaboração de um Curso de Extensão de 20 horas para 
oferecer para a Rede Municipal de Ensino no segundo 
semestre. 

10/03 a 10/05 NEABI Neabi Sala, computador, 
material didático 

 

* Livro iniciado com a Prof. Mirian Adriana Branco a partir dos TCCs dos acadêmicos do curso de Pedagogia que pesquisaram e escreveram sobre a temática 

 

Título Acadêmico Ano 

Os livros didáticos da rede municipal de Palhoça e a Lei 10.639/03 e 11.645/08: entre a lei e a prática Suelen Dadan 2012 



Práticas Pedagógicas nas Relações Étnico-Raciais na Escola: perspectiva da Lei 10.639/03 Denise Zancanário 2015 

A presença afro-brasileira na literatura infantil Tamara Regina Cardoso 2017 

O índio nos livros de História: uma análise em coleções de livros didáticos de 2007 e 2017 dos anos 
iniciais 

Odézia Linder da Silva 2017 

Os desafios da educação na preservação e revitalização das culturas indígenas na escola indígena 
Werá Tupã Poty Djá 

Miguely Cristina Hilgert 2017 

O Ensino de História e cultura afro-brasileira e africana na educação infantil Kelly Cristina Borges 2018 

Influências formativas do NEABI para acadêmicos de Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça Francisco Fagne Mota 2018 

A educação para as relações étnico-raciais nos anos iniciais do ensino fundamental Thuysa Monique Luvison da Rosa 2018 

A Gestão Escolar e as Leis 10.639/03 e 11.645/08: análise na rede municipal de Palhoça/SC Débora Cristina Seara da 
Conceição 

2019 

Escola indígena de Ensino Fundamental Itaty: a educação indígena no Morro dos Cavalos Celina Irene Mattos 2019 

O cotidiano da criança em Guiné-Bissau: relato de uma experiência Bruna Naizer 2020 

Impressões e perspectivas acerca da educação fundamental/ básica na guiné-bissau Cirlei Rodrigues 2020 

 



HORÁRIO NEABI – Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 

Dia da semana Manhã          Tarde/noite 

Quarta-feira 8:20 - 13 * 

Sexta-feira * 17h30 – 19h30 

 

 

Relatório Parcial do NEABI 2022-01 

 

Ao retornarmos para a coordenação do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da FMP no semestre 2022-01, elaboramos um cronograma de 

atividades que fosse possível a partir da participação de acadêmicos e que inserisse novamente o NEABI no âmbito acadêmico da FMP pós-período de 

atividades não presenciais. No primeiro momento entramos em contato com os acadêmicos do NEABI do semestre 2021-02, que na época estava sobre a 

coordenação da Professora Ma. Ana Cláudia Taú, para continuarmos os trabalhos que estavam em curso. Em seguida elaboramos um convite para encaminhar 

aos acadêmicos para que novos integrantes ingressassem no grupo.  

Integrantes do NEABI: 

Ana Lamela 

Fernanda Farias 

Bárbara 

Lanussi 

Agatha 

Jaili 

 Foi estabelecido que os encontros fossem às quintas-feiras, porém os encontros passaram a ser feitos nas sextas-feiras a pedido dos integrantes.  

Os encontros foram realizados com participação dos integrantes na perspectiva de inseri-los no tema a partir da iniciação científica. 



No primeiro encontro estabelecemos o cronograma e os assuntos/textos de debates. Também focamos no primeiro semestre em trabalharmos mais a questão 

indígena do que a questão africana, devido ao mês de abril. Segue as ações do semestre a partir do que foi projetado. 

 

ATIVIDADE DATA LOCAL ENVOLVIDOS RECURSOS 
Divulgação e convite para novos integrantes 21-02 a 10-3 FMP Prof. Jackson Baner 
Encontro com os neabianos do semestre passado. Elaborar 
calendário de eventos, identificar textos para discussão. 

10-03 FMP Prof. Jackson e acadêmicos Sala de aula 

Organização do Livro: Cadernos do NEABI. Ainda 
estamos organizando o livro, dado as demandas, apenas 
dois artigos estão finalizados. Pretendemos finalizar o livro 
até outubro para submeter a editora. 

21-02 a 20-
06 

FMP Prof. Jackson Computador 

Evento alusivo ao dia do Índio (auditório).  
O evento reunião aproximadamente 100 acadêmicos no 
auditório. Teve a participação do Prof. Jackson, Prof. 
Ivanir Maciel e Prof. Celina Matos. Além disso, teve a 
feira de artesanato Indígena Guarani. Em anexo banner de 
divulgação do evento. 
 

18-04 FMP Neabi Auditório,Computa
dor, data show. 
Espaço para 
exposição. 

Programa Vídeo-debate (Povos Indígenas) 
Projeto dentro das atividades do NEABI com acadêmicos 
de diferentes fases e curso. Em anexo, a lista dos 
participantes. 

27/04 
04/05 
11/05 
18/05 

FMP Neabi/acadêmicos inscritos  Sala de aula, 
computador, data-
show, internet 



Encontros semanais do Neabi 
Nos encontros foram discutidos os seguintes textos/livros: 

a) Educação anti-racista : caminhos abertos pela Lei 
Federal no 10.639/03 / Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade. – 
Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade, 2005. 

b) O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre 
os povos indígenas no Brasil de hoje / Gersem dos 
Santos Luciano – Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. 
 

Além da discussão dos textos, os encontros realizaram 
debates, organizaram o evento do dia 18/04 e também 
escolhemos e debatemos os vídeos para o Cine-debate e 
também discutimos a formatação de um curso de extensão. 

sextas-feiras FMP Neabi Sala de aula 

Elaboração de um Curso de Extensão de 20 horas para 
oferecer para a Rede Municipal de Ensino no segundo 
semestre. O curso está quase pronto e segue em anexo. 

10/03 a 10/05 NEABI Neabi Sala, computador, 
material didático 

 

 

 

Anexos 

1) Banner de divulgação do evento do dia 18/04 

2) Lista de acadêmicos do Cine-debate 

3) Projeto do curso. 

 

 

 

 



 


