
Mês de Atividades pelo Dia Internacional das Mulheres 2019 

PROGRAMAÇÃO 

 

DATA: 20/03/2019 e 26/03/2019.  

HORÁRIO:  De 19 às 21:30h.  

LOCAL: Bistrô Arteria (Rua Oswaldo Aranha, 535 - São Mateus) 

PROPONENTE: Ciência ao Bar (o Ciência ao Bar é um projeto de extensão da UFJF) 

ATIVIDADE: "Bela, Cientista e do Bar" 

O Festival “Bela, Cientista e do Bar” tem como objetivo divulgar pesquisas e projetos que 

possuam relevância social e interesse público, que possam contribuir para um maior 

letramento científico da população e que sejam comunicadas de forma didática e acessível. No 

primeiro dia de evento (13) teremos uma mesa sobre “Cultura Hacker”, com duas doutorandas 

da UFJF; no segundo dia (20) teremos uma mesa sobre “A ciência dos jogos” com uma 

pesquisadora da UFJF; e no terceiro dia (26) teremos uma mesa sobre “Violências contra a 

mulher” com duas pesquisadoras da UFJF. Além dessas mesas, teremos, em cada um dos 

encontros, apresentações de alunas que submeteram seus trabalhos para o festival e foram 

selecionadas. As três melhores apresentações de alunas poderão ganhar, além de uma 

menção honrosa, os seguintes prêmios: uma publicação na revista Ciência Hoje, uma 

participação no podcast de ciências “Dragões de Garagem” e uma participação no evento de 

divulgação científica “Ciência ao Bar. 

 

DATA: 20/03/2019  

HORÁRIO:  De 14 às 18h.  

LOCAL: Sala 108 do Instituto de Artes e Design (IAD) 

PROPONENTE: Marina de Aguiar Casali Dias (Mestrado em Artes, Cultura e Linguagens) 

ATIVIDADE: Oficina de bordado e representações do corpo: lugares e modos de fala 

Levando em consideração uma história da arte hegemônica que exclui e marginaliza os meios 

artísticos associados às mulheres e as classes mais pobres, e também as produções latino-

americanas – entre eles o meio têxtil – pensar a história da representação do corpo através do 

bordado é um ato de desestabilização dos cânones. A oficina propõe uma abordagem teórico-

prática em relação ao uso do bordado na representação do corpo, trazendo um apanhado de 

referências de artísticas como Ana Teresa Barboza, Violeta Parra e Rosana Paulino; a fim de 

criar um repertório visual que comprove que o bordado tem sido um meio de fala para tratar 

dos assuntos da subjetividade e do corpo de modo estético e político. Buscando perceber o 

bordado como parte de um processo poético e criativo, que reflete um fazer que possibilita 

momentos de desenvolvimento da subjetividade através da representação do corpo, é possível 

promover a articulação de outros modos de ver, tocar, e sentir, incentivados pelo ato de tecer. 



Assim o corpo - também atingido pelos estigmas sociais reproduzidos e produzidos pela arte - 

se faz presente, vibrante, e o olhar sobre ele pode ser 

desconstruído e ressignificado. 

 

DATA: 21/03/2019 

HORÁRIO:   De 9 às 12h 

  De 18:45 às 19:15h 

  De 19:20 às 22h  

LOCAL:  Auditório Serviço Social da UFJF 

PROPONENTE: Prof. Marco José de Oliveira Duarte 

ATIVIDADE: Ciclo de conversações: Corpos Negros Importam: gênero, raça, saúde e violência - 

21 dias de ativismo contra o racismo 

No mês comemorativo pelo Dia Internacional das Mulheres, o 21 de março - Dia Internacional 

de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, é organizado mundialmente por ativistas 

antirracistas e por direitos humanos nos seus 21 dias de ativismo contra o racismo.  Nesse 

contexto e incluindo a Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024), precisamos 

afirmar que corpos negros importam, denunciar que esses são alvos da violência, da violação 

de direitos, dos assassinatos e estão no alvo da luta antirracista contra um Estado genocida e 

sua necropolítica como afirma Achille Mbembe, pois são muitas Marielles, Claudias e 

Dandaras. Nesse sentido, a primeira roda de conversa, pela manhã, toma a questão de gênero, 

de forma interseccional, a partir do olhar da luta antirracista e das resistências dessas 

mulheres negras na sociedade brasileira. Na segunda roda, à noite, os temas racismo, saúde e 

violência serão pensados pela crítica da razão negra, antecedido da apresentação d´AS RUTHS. 

Atividade 1 – RODA DE CONVERSA: Das 9h às 12h 

TEMA: Gênero, Raça e Violência: Lutas e resistências das mulheres negras 

Conversadoras:  

Amanda Oliveira da Silva (Assistente Social e Residente em Saúde do HU/UFJF),  

Dandara Felícia Silva Oliveira (Técnica em Saúde do HU/UFJF, Coordenadora da Secretaria de 

Combate à Discriminação do SINDSEP-MG, Graduanda em Ciências Sociais – Cruzeiro do Sul e 

artivista transnegra) e 

Naiara Santos e Silva ((Psicóloga, Supervisora da Clínica-Escola do Curso de Psicologia da 

Faculdade Machado Sobrinho e integrante do Coletivo Odoyá de Psicólogxs Negrxs). 

Atividade 2 – TEATRO: Das 18:45h – 19h:15m 

Participação Arte-Política: “AS RUTHS - Grupo de Artes Cênicas e Políticas”. 

Atividade 3 - RODA DE CONVERSA: Das 19h:20m às 22h 

TEMA: Racismo, Saúde e Violência: Corpos negros importam e resistem 

Conversador@s:  



Giane Elisa Sales de Almeida (Pedagoga – PJF, Mestre em Educação/UFF e artivista d´AS RUTHS 

- Grupo de Artes Cênicas e Políticas),  

Marcelo dos Santos Campos (Médico de Família e Comunidade – PJF e Mestrando em Saúde 

Coletiva/UFJF) e 

Vanessa de Fátima Ferreira Silva (Assistente Social). 

 

DATA: 22/03/2019 

HORÁRIO:  De 14 às 18h.  

LOCAL: Concha Acústica - Praça cívica UFJF 

PROPONENTE: Ana Clara Candiá Gama (Estudante de Medicina da Faculdade Suprema) 

ATIVIDADE: Oficina: Resgate de sabedoria da natureza cíclica feminina 

O objetivo desta oficina é o de transmitir e resgatar sabedoria ancestral sobre a natureza 

cíclica feminina. Idealizamos realizar tecedura com conhecimentos biológicos do corpo 

feminino e o ciclo menstrual. Desejamos que seja um motivador para apropriação de si 

mesma, no sentido de buscar se conhecer e se cuidar de forma mais natural e consciente. 

Compartilhamento de prática do “Plantar a Lua” em prol da paz mundial e reconexão com a 

Mãe Terra. 

 

DATA: 22/03/2019 

HORÁRIO:  De 19 às 21h.  

LOCAL: Anfiteatro 1 do Instituto de Ciências Humanas (ICH) - UFJF 

PROPONENTE:  Maria Helena Cruz (Aluna do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências 

Humanas/ ICH / UFJF; Pedagoga) 

ATIVIDADE: Palestra: o "SER" Feminino: Conjunções sócio biológicas do ser mulher em uma 

sociedade patriarcal. 

 O presente resumo versa sobre a proposta de palestra elaborada em comemoração ao Dia 

Internacional das Mulheres e traz consigo a pretensão de estimular a reflexão e o debate sobre 

o papel do “ser feminino” na sociedade ocidental ao longo dos tempos. ´O trabalho, embasado 

por pesquisas bibliográficas e em arquivos digitais disponíveis na rede e conhecimentos 

adquiridos no meio acadêmico, considera fatores biológicos e sociais como agentes 

facilitadores ou limitadores das transformações dos papéis representados pela mulher e as 

trajetórias do feminino até a pós modernidade em sua busca pela igualdade de direitos. A 

palestra se dará com o auxílio de recursos audiovisuais e participação ativa dos espectadores 

através de questionamentos e dinâmicas de interação. 

 

 

 



DATA: 25 e 26/03/2019 

HORÁRIO: De 18 às 22h.  

LOCAL: Anfiteatro João Carriço (antiga prefeitura. Av. Rio Branco, 2.234 - esquina com Rua 

Halfeld - Centro - Juiz de Fora) 

PROPONENTE: Naiara Santos, Jéssica Martins, Jerusa Paulino, Denise Nascimento e Giovana 

Castro  

ATIVIDADE: Minicurso Intelectuais Negras 

O minicurso visa dialogar com a obra das intelectuais negras Audre Lorde, Beatriz Nascimento, 

bell hooks, Carla Akotirene, Chimamanda Adichie, Jurema Werneck, Patricia Hill Collins, Grada 

Kilombo, Sandra Abdala e Sueli Carneiro, referências para a elaboração de um pensamento 

racial interseccionado com gênero. Para tanto a discussão estará focada em dois 

questionamentos basilares: O que é ser uma intelectual negra quando as estruturas sócio-

raciais escolhem os sujeitos que representam e validam os paradigmas acadêmicos? A 

marginalidade e subalternidade legadas às mulheres negras tensiona os ambientes em que 

estas estão inseridas transformando suas experiências e saberes em recursos para novas 

metodologias e narrativas? Para respondê-las usaremos os referenciais construídos pelas 

autoras evidenciando as formas de resistências utilizadas por essas mulheres e propondo uma 

reflexão acerca da interseccionalidade entre racismo, sexismo, além das opressões de classe e 

da discriminação sexual. 

 

 

DATA: 28/03/2019 

HORÁRIO: 13:30 às 18h  

 LOCAL: Sala Paulo Freire - Faculdade de Educação - UFJF 

PROPONENTE: Iuli do Carmo Melo (Coletivo de Mulheres Marielle Franco) 

ATIVIDADE: Oficina: Educação Sexual em Diálogo: Masculinidades, feminilidades e a 

desnaturalização da violência sexual contra as mulheres 

A proposta da oficina é uma aposta na Educação sexual, como meio de intervenção e 

prevenção de violências sexuais. A partir de um debate sobre a formação de feminilidades e 

masculinidades- modos de ser homem e mulher em relação com o feminino e o masculino-. O 

objetivo é oportunizar ao publico um diálogo sobre atitudes e contextos relacionados a gênero 

e sexualidades. De forma que os/as participantes possam se posicionar em diferentes 

atividades individuais e em grupo, na abordagem da Educação sexual. Serão tratados temas 

como autoimagem, comportamento sexual e a percepção da violência derivada do assédio, 

junto a outras demandas advindas dos/as participantes. Dessa forma a educação sexual é 

contextualizada no trato da sexualidade para além do caráter biológico e preventivo/punitivo, 

mas como um conjunto de crenças, relações e identidades sexuais socialmente construídas e 



historicamente modeladas, de modo que se desenvolvem de forma hierarquizada e integram a 

persistência da violência sexual contra as mulheres. (FELIPE, 2008) Através dessa abordagem 

objetivo é identificar e trabalhar na desconstrução da naturalização das violências sexuais e do 

comportamento agressivo masculino, considerando atravessamentos de raça, classe, 

orientação sexual e identidade de gênero.   

 

 

DATA: 29/03/2019 

HORÁRIO:  De 14 às 16h.  

LOCAL: Anfiteatro 2 do Centro de Ciências 

PROPONENTE: Rebecca Mcauchar e Silva (Estudante de Ciências Biológicas da UFJF. Bolsista do 

CNPQ) 

ATIVIDADE: Mesa Redonda: Somos Todas Mamíferas, um paralelo entre Gravidez, Mercado de 

Trabalho e o Mundo animal 

Segundo a estimativa do IBGE no Brasil em 2018, ‘’o salário médio pago às mulheres foi apenas 

77,5% do rendimento pago aos homens no Brasil’’. Além dessa discrepância, observa-se que 

essa parcela feminina, quando em período gestacional, normalmente é ‘’penalizada’’ com 

remunerações mais baixas ou com a perda do emprego.  

Sabemos que a fase gestacional em uma mulher é acompanhada por uma série de 

modificações corporais e comportamentais as quais são refletidas no ambiente de trabalho, no 

seio familiar e em qualquer espaço cujo o convívio acontece. Algo incomum de se pensar é que 

esse fenômeno é compartilhado à todas as mamíferas. Da mesma forma que uma mulher 

gestante em seu ambiente de trabalho precisa ser flexível para encarar dificuldades para 

manter uma boa condição nesse meio, outras espécies mamíferas, em  período de gestação, 

necessitam, igualmente, munir-se de estratégias que as protejam no habitat que  pertencem, 

dentro da organização estrutural e social organizadas nas quais são inseridas, sendo essas 

análogas ao mercado de trabalho.   

Talvez unir duas realidades complexas possa ser confuso, mas é este o ponto no qual surgem 

cenários surpreendentes e polêmicos já que em algumas sociedades de animais, as fêmeas 

parecem ter maior direito no espaço correspondente ao mercado de trabalho em relação à 

humanos, os quais são considerados mais desenvolvidos por serem ‘’animais racionais’’. 

 

 

Campus Governador Valadares 

DATA: Entre 20 e 30/03/2019 

PROPONENTE: Flávia Carvalho (produtora cultural) e Aline Costa (bibliotecária) 

ATIVIDADE: Exposição permanente nos ônibus que circulam entre os espaços da UFJF-GV  



Nos últimos anos, o feminismo tem conquistado maior exposição na mídia e nos diferentes 

meios sociais. Em contrapartida, o aumento dos números de casos de violência contra a 

mulher evidencia a truculência da sociedade patriarcal contra qualquer avanço da 

emancipação feminina. Esta realidade conflituosa deu um novo rumo ao debate sobre o Dia 

Internacional das Mulheres. Além de discutir a importância do respeito e da valorização das 

mulheres, o mês de março, em especial o dia 08, tornou-se um período de reflexão sobre a 

importância da representatividade das mulheres nos diferentes cenários sociais, em especial 

nas artes. Por isso, eis a pergunta que não cala: quantas produções de mulheres você teve 

acesso no último mês? Essa representatividade passa a ser objeto de discussão permanente, 

na medida que nos faz refletir sobre as condições de vida, de acesso às políticas públicas e ao 

mercado de trabalho das diferentes representações da mulher no mundo contemporâneo. 

Com o objetivo de ampliar o espaço de visibilidade, o Vamos Ler! traz uma série de poemas e 

textos de autoras nacionais e internacionais. O material foi construído com ajuda de diferentes 

leitoras que, com seu trabalho, contribuem para o desenvolvimento de uma universidade cada 

vez mais plural. 

 

ATENÇÃO 

Caso alguma participante tenha alguma necessidade específica, solicitar previamente à 

Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF). 

 acoesafirmativas@ufjf.edu.br 

 2102-6919 

 

 


