
 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Kleber Sienna 

apresentou a comunicação 

Análise do discurso presente nas propagandas de navegação do RMS Titanic 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Viviane Pereira Ribeiro Oliveira  

apresentou a comunicação 

A representação do negro no documentário Quanto vale ou é por quilo? 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de Uberlândia 

⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Angela Aparecida Teles 

apresentou a comunicação 

O neocolonialismo no filme Hyènnes de Djibril Diop Mambéty 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de Uberlândia 

⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Soraia Veloso Cintra 

apresentou a comunicação 

A participação das mulheres na política: acompanhamento do trabalho das 
vereadoras na microrregião de Ituiutaba 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Elaine Aparecida da Fonseca Tavares 

apresentou a comunicação 

A participação das mulheres na política: acompanhamento do trabalho das 
vereadoras na microrregião de Ituiutaba 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Luciene da Silva Pereira 

apresentou a comunicação 

A participação das mulheres na política: acompanhamento do trabalho das 
vereadoras na microrregião de Ituiutaba 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Ualisson Pereira Freitas 

apresentou a comunicação 

A homofobia extraoficial presente no discurso de Vladimir Putin: repercussões e 
impactos na sociedade e na comunidade LGBT 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Gustavo de Souza Rubbi 

apresentou a comunicação 

A homofobia extraoficial presente no discurso de Vladimir Putin:  
repercussões e impactos na sociedade e na comunidade LGBT 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Larissa Cristina Batista 

apresentou a comunicação 

A homofobia extraoficial presente no discurso de Vladimir Putin: 
repercussões e impactos na sociedade e na comunidade LGBT 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 



 

Certificamos que 

Newman di Carlo Caldeira 

apresentou a comunicação 

Entre a previsão legal e as práticas sociais:  
a permanência da instituição escravista em solo boliviano (1825-1851) 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Itutiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

 

Certificamos que 

Fabrício Marçal Vilela 

apresentou a comunicação 

A performatividade de gênero na música  
Desconstruindo a Amélia da cantora baiana Pitty 

durante a V Semana de História do Pontal / IV Encontro de Ensino de História, evento 

ocorrido entre os dias 26 e 29 de setembro de 2017, na Universidade Federal de 

Uberlândia ⎼ Campus Pontal. 

Ituiutaba⎼MG, 29 de setembro de 2017. 

                                                       

 


