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I Jornada do Novembro Negro da UFSB 
Organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais (PPGER/
UFSB), acontecerá de 18 a 23 de novembro de 2019, no Campus Sosígenes Costa da 
Universidade Federal do Sul da Bahia, localizado em Porto Seguro, Bahia. 

A Jornada ocorrerá no mês comemorativo da Consciência Negra, alusivo à imortalidade de Zumbi 
dos Palmares, mito fundador da luta antirracista e pela vida da Maioria Minorizada no Brasil e será 
dedicado especialmente ao tema Pensamento Negro Contemporâneo Insurgente. 
 
Dentre outras atividades, o evento contará com o VarandAfro: exposição e apresentações 
artísticas em um espaço permanente de socialização com a previsão de realização de shows, 
performances, teatro, instalações, cinema, feiras, etc.; e o I Colóquio de Pesquisa Negra 
Contemporânea: a sessão científica tem como objetivo estimular a produção no campo do 
Ensino e Relações Étnico-Raciais e se converter num espaço para promoção e produção 
intelectual dos discentes e docentes do PPGER e da UFSB e de docentes e parceiros do Território 
Sul da Bahia. 

Submissão de Trabalhos: de 10 de outubro a 04 de novembro de 2019 as 23:59. 
Mais informações no site: https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/NEGRO 
 

ABAYOMI Festival de Arte e Cultura PRETA no Cambolo 
Organizada pela Abayomi Casa de Cultura, acontecerá em 
novembro de 2019: ABAYOMI Festival de Arte e Cultura 
PRETA no bairro do Cambolo, em Porto Seguro. 

Com o objetivo de promover o protagonismo negro nos mais 
diversos campos de atuação artística, o festival irá 
proporcionar um intercâmbio entre diversos/as artistas negros/
as locais e de outras partes do Brasil. A programação contará 
com exposições, cine debates, oficinas, saraus e o show 
Quilombo Urbano — um intercâmbio entre diversos ritmos 
musicais. 

A Casa, que foi inaugurada em maio de 2019, tem realizado 
atividades artísticas e culturais de forma autônoma e 
independente e conta com o apoio de artistas voluntários/as 
para suas atividades. 

Para tornar esse grande encontro possível o coletivo pede a 
colaboração por meio de uma vaquinha (link http://vaka.me/
765642), com o intuito de custear as passagens de todos/as os/
as artistas envolvidos/as, inclusive alguns/mas que virão de outros estados do Brasil, chegando no 
objetivo de R$3,000,00. 

Mais informações na página: https://www.facebook.com/abayomicasadecultura/ 
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Oficina de Dança-Iluminação quinta-feira 24/10 
O mini-curso A linguagem da luz nos processos de criação em dança, realizado no quadro 
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFSB no Campus Sosígenes Costa é 
ministrado pela Profa. Dodi Leal e oferecido pelo ILUMILUTAS - grupo de estudos em 
iluminação cênica e processos sociais.  
 
Integrada ao componente curricular “A linguagem da luz nas artes do corpo em cena” do 
curso de segundo ciclo do Centro de Formação em Artes, ACC - Artes do Corpo em Cena, 
oferece a sensibilização da expressividade da luz em relação com as práticas do corpo em 
movimento. A oficina, aberta à comunidade e gratuita, não exige formação prévia em artes. 30 
vagas. Inscrições no credenciamento da SNCT no Campus Sosígenes Costa. 

Local: Sala: OcaCorpo Dia 24/10/19 quinta- feira das 19h às 21h 
Mais informações sobre o ILUMILUTAS: https://dodileal.wixsite.com/ilumilutas 
 

Visita artística no CFA de Maria Eugênia Almeida (Tita) 
O Centro de Formação em Artes da 
UFSB receberá a visita artística de 
Maria Eugênia Almeida (Tita), artista da 
Dança que desenvolve um importante 
trabalho de criação cênica e pesquisa 
h i s t ó r i c a a p a r t i r d a s d a n ç a s 
tradicionais brasileiras. 

Dias 8 e 9 de novembro, das 14h30 às 
16h30, no Centro de Cultura de Porto 
Seguro, Maria Eugênia conduzirá a 
Oficina de Danças Populares 
Brasileiras, com investimento de R$ 
100,00. A participação de estudantes 
da UFSB é gratuita. A Especialização 
em Dramaturgias Expandidas do 
Corpo e dos Saberes Populares se 
integra na oficina por meio da aula do 
componente curricular Análise do 
c o r p o e m m o v i m e n t o n a s 
manifestações populares, ministrado 
pela Profa. Eloisa Domenici e Prof. 
José Antonio Lima. 
 
Além da oficina, Maria Eugênia 

apresenta a Palestra Performática - A pesquisa nas manifestações populares brasileiras 
e a criação cênica, dia 8/11, sexta-feira, às 20h na Sala Monte Pascoal 1 - Campus 
Sosígenes Costa, com inscrições abertas e gratuitas para todas/os. O curso Artes do Corpo 
em Cena se integra na palestra performática por meio da aula do componente curricular 
Corporalidades Negrodescentendes no Brasil, ministrado pela Profa. Eloisa Domenici. 

Inscrições para a oficina: (73) 99984-1807 miriametnica@gmail.com 
e pelo site do SIGEventos: https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/ODPBCMEA- 

Inscrições para a palestra performática: https://sig.ufsb.edu.br/eventos/public/evento/
PPPDDPBCMEA- 
 
Página de Maria Eugênia Almeida (Tita): https://www.mariaeugenia.art.br/ 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Coordenadora EDramaturgias: Profa. Dodi Tavares Borges Leal 
Vice-coordenadora EDramaturgias: Profa. Pâmela Peregrino da Cruz 

Site: https://www.ufsb.edu.br/cfartes/pos-graduacao/edramaturgias 
Email: edramaturgias@ufsb.edu.br 

Decano CFA: Prof. Alemar Rena, Vice-decano CFA: Prof. Richard Santos 
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Outros contatos: 
Telefone decanato do Centro de Formação em Artes: +55 73 3288-8427 
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