
 

 
 

 

II Mostra da Vida Estudantil 

Programação 

 

25/10/2017 - Manhã 

09h – Abertura da II Mostra da Vida Estudantil - Apresentação Cultural do Projeto Uniculturas e 

Local: Pátio do Bloco 2 - Unidade Acadêmica dos Palmares 

10h às 12h00 – Conferência de Abertura - Apresentação dos dados da pesquisa do Observatório da Vida 

Estudantil (OBSERVE) 

Local: Sala de aula 308 - 3° andar - 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares 

 



 

25/10/2017 - Tarde 

 

14h30 às 16h00 – Rodas de Conversa  

 

Roda de Conversa 1 - Vida estudantil, maternidade e paternidade: desafios para os/as estudantes da 

Unilab 

Facilitadores: Thacyana Ferreira (Assistente Social - Nase/Propae); Ginaely Lima (Estagiária de Serviço 

Social do Nase/Propae; Estudante do Bacharelado em Humanidades (BHU/Unilab)  

Local: Sala de aula 309, 3° andar - 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

Roda de conversa 2 – Estudar na Unilab e a permanência estudantil 

Local: Sala de aula 310, 3° andar - 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares 

Facilitadores: Weslay Oliveira (Psicólogo - SATEPSI/Propae); Renata Castelo Branco 

(Psicóloga-SATEPSI/Propae) e Socorro Maciel (Assistente Social/Coordenadora de Políticas Estudantis - 

Coest/Propae) 

 

 



 

Roda de Conversa 3 – Vida estudantil e diversidade sexual na Unilab 

Local: Sala de aula 311, 3° andar - 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares 

Facilitadores: Bruno Lopes (Assistente Social - Nase/Propae) e Coletivo Chá com Glitter 

 

 

 

25/10/2017 - Noite 

 

18h30 às 20:00 – Apresentação do grupo Contracena: Praça de teatro e leituras dramáticas  

Local: Anfiteatro do Campus Liberdade  

 

26/10/2017 

Manhã 

 

9h00 às 11h30 – Comunicações Orais  

Local: Sala de aula 308, 3º andar - 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

 



 

26/10/2017 - Tarde 

 

Roda de conversa 4: Relatos sobre os desafios de permanência na Unilab pelos estudantes 

com deficiência 

                                             Horário: 14:30 às 16h30 

                        Local: Pátio do 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares 

                        Facilitador: Paulo Farias (Seção de Esporte e Lazer/PROPAE) 

 

16h30 – Apresentação Cultural do Projeto Uniculturas - Mostra de Talentos (fotografia, desfiles, dança, poesia 

e música).  

Local: Pátio do Bloco 2 - Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

 

 

 

 

 



 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS 

 

Exposição 1 - “Consenso, dissenso e silenciamento: protagonismo biográfico e narrativas de vida 

no universo acadêmico” 

Local: Pátio do 3º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares 

Data: 27/10/10 

Horário: 9h:00 ás 11:00 

 

 

Exposição 2 - “A Educação de Crianças Cá e Acolá - Américas e Áfricas” 

Local: Corredores do Bloco Administrativo - Campus Liberdade 

Data: 25 a 27/10/10 

Horário: 9h:00 ás 17:00 

 

Exposição 3 - “Olhar, sentir, entender: 

Impressões da 3° Ciranda da Criança Paulo Freire!” 

 



 

Local: Corredores do Bloco Administrativo - Campus Liberdade 

Data: 25 a 27/10/10 

Horário: 9h:00 ás 17h:00 

 

 

                                                             MINI CURSOS E OFICINAS 

 

 

● Mini curso 1 - Tema: Suicídio: desmistificando para prevenir 

                               Facilitadoras: Renata Castelo Branco Araujo (Psicóloga/UNILAB),  

Luana Rêgo Colares de Paula (Psicóloga/UNILAB),  

Patrícia Bessa Silva (Psicóloga/UNIFOR) 

  

 Data:   25/10/2017 

 Horário: 08h:30 às 12h:30 

                              Local: Sala 309 - 3º andar - 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares  

 

 

 

● Mini curso 2 - Tema: Juventudes, narrativas autobiográficas e ensino de sociologia 

 Facilitadoras: Profa. Dra. Alda de Sousa Alves (IHL/UNILAB) 

 



                                                     Profa. Dra. Joana Elisa Röwer (IHL/UNILAB) 

 Data:   25/10/2017 

 Horário: 14h:00 às 17h:00 

                              Local: Sala 308 - 3º andar - 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares  

  

 

● Oficina 1 - Tema: Planejamento dos Estudos e Autorregulação da Aprendizagem  

Facilitador: Francisco Weslay Oliveira Mendonça - (Psicólogo/UNILAB - Mestre em 

Psicologia/UFC) 

Data: 26 e 27/10/2017 

                       Horário: 14h:00 às 17h:00 

                       Local: Sala 310 - 3º andar - 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares  

 

● Oficina 2 - Tema: Aprendendo  Crioulo de Guiné-Bissau 

  Facilitador: Antonio Gislailson Delfino da Silva 

  Data: 27/10/2017 

  Horário: 08h:00 a 12h:00 

  Local: Sala 312 - 3º andar - 2º Bloco - Unidade Acadêmica dos Palmares  

 

● Oficina 3 - Tema: Danças Africanas: Afro House e Kuduro 

  Facilitador: Juvenal de Jesus Pedro Antonio 

  Data: 27/10/2017 

  Horário: 08h:00 a 12h:00 

  Local: Pátio do Bloco 3 - Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

 



● Oficina 4 -Tema: Danças Africanas: Semba de Angola  

  Facilitador: Elizandro Osvaldo Gando  

  Data: 27/10/2017 

  Horário: 14h:00 às 17h:00  

  Local: Pátio do Bloco 2 - Unidade Acadêmica dos Palmares 

 

 

 

  

 
 

 

 

APOIO 

 

 

 


