
PÔSTERES  EXPOSTOS

Ana Carol ina da Cruz:  A inserção de autores/as negros/as no Inst i tuto Estadual de
Educação em Flor ianópol is  (SC) :  v isando os/as estudantes do ensino fundamental
e médio.

Bruno Henrique dos Santos Carol ino:  Violências de Gênero:  Observação de atos
contra professoras no cot idiano da E.E .B.  Nossa Senhora da Conceição.

Georgia  Mart ins Alegre:  “A or igem não l imita,  o preconceito s im” :  Anál ise de
“br incadeiras”  entre estudantes na E.E .B.  Getúl io Vargas em Flor ianópol is  (SC) .

Jessica Kerexu Mariano:  A Dança do Xondaro na aldeia indígena Tekoa Porã em
Biguaçu/SC.

Marina de Almeida Dias Mello Ulguim: Como foi  a apl icação da lei  10.639/03 na
turma do terceiro ano matut ino de 2018 na E.E.B.  Getúl io Vargas em
Flor ianópol is/SC?

Shal ine Narciso Mart ins :  Al imentos tradicionais do Nhemongarai :  Pesquisa na
aldeia Tekoa I tanhaém em Biguaçu/SC.

Suellem Timoteo Gonçalves:  Os r i tuais do ciclo na passagem de Menina para
Mulher :  Observação na aldeia Tekoa Yynn Morot i  Whera em Biguaçu/SC.

Tais Aparecida Si lva dos Santos:  Ninguém nasce racista,  mas pode se tornar um/a:
O racismo no Inst i tuto Estadual de Educação em SC.

Let íc ia Barreto de Ol iveira :   Discursos e ações dos/as funcionár ios/as e
professores/as do Inst i tuo Estadual de Educação à respeito das estudantes
lésbicas.

2018.2

2019.1

Maria Laura Jahnel :  Estudantes grávidas no Inst i tuto Estadual de Educação.

Nicol i  Adriani  Chaves:  A Neutral idade da E.E.B.  Aderbal  Ramos da Si lva sobre as
violências contra as mulheres.

Francine Barrozo Cabral :  Professoras vít imas de machismo no Inst i tuto Estadual de
Educação ( IEE) .

Ester dos Santos:  Reflet indo sobre a ausência de discussão sobre gênero e
sexual idades na escola E.E .B.  Simão José Hess.

Vitor Augusto Perão:  Pensando a possibi l idade de implantação de um banheiro
unissex na escola E.E .B.  Aderbal  Ramos Da Si lva.


