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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: A proposta MEMÓRIA E PRESENÇA VIVA DE AUTORIAS NEGRAS é fruto de um projeto que
começou a ser desenvolvido em setembro/2019, planejado e executado pela Biblioteca Setorial do CE e
pelo Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais (Laberer/UFPE), através de uma comissão
organizadora composta por docentes, técnicos e estudantes. Estes, sendo priorizados em posição de
protagonista das ações ao planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades. Seu objetivo é
Promover a visibilidade de personalidades negras no âmbito da ciência, através da itinerância da
coleção de Artes plásticas “Memória e Presença Viva de Autorias Negras”, incentivando o estudo e
reﬂexão sobre a vida e obra dos autores retratados na coleção, no âmbito da UFPE, destacando suas
contribuições para a educação das relações étnico-raciais. Como metodologia de desenvolvimento da
ação propomos a itinerância da exposição nos 3 Campis da UFPE e em instituições parceiras externas,
seguida por ações educativas e de mediação que potencializem a relação interdisciplinar entre artes
plásticas e visuais e a educação das relações étnico-raciais enquanto componentes curriculares e que
promova o diálogo, a troca de saberes e processos de pesquisa e ensino destes componentes
curriculares e se concretize como Ação Curricular de Extensão. O público alvo é composto por
estudantes, técnicos e docentes da UFPE e das instituições parceiras (IFPE, escola e ONG) inseridos na
organização, na participação das mediações e nas visitações à exposição, que acontecerá nos 3 Campis
da UFPE, na Reitoria, no CCS e em 3 locais externos à UFPE que fazem parcerias neste projeto.

