
 

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 

Amanda Aparecida Gomes Rodrigues 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Caio Alves Lima 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Davi Aragão Martins da Silva 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Eduardo Salazar Miranda da Conceição Mattos 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Gislene de Morais Guimarães 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Leonardo Soares Vitalino 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Letícia da Costa Calixto 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Maria Paula Menezes Leite 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Matheus de Arruda Campos Mondadore 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Matheus Vilela Freitas 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Patricia Paes Leme 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Victor Ridel Juzwiak  

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Victoria Melo Daniel  

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Leonardo Henrique Biazotto 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Jurandir Ribeiro Muniz 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Suzana de Paula Rodrigues  

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Eliseu Moura Souto 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Isabella Laisa Santos Franco 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Marília Alves Ferreira de Resende 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Leonardo Santos Pitta 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Alisson José de Lima 

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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 

Rayane Aparecida Castro Silva  

participou do minicurso 

Descolonizando o olhar: o cinema africano contemporâneo 

com carga horária de 4 horas, 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. 

                                                       

 


