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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

O NUREGS EM AÇÃO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 

 

Idicléia de Lima de Andrade (idi.lima.andrade@gmail.com)1 

Ione Da Silva Jovino (ionejovino@gmail.com)2 

 

Resumo: O presente trabalho busca fazer um levantamento da participação de alguns dos membros do NUREGS 

em lives e atividades online durante a pandemia do COVID19.  O NUREGS busca congregar professores/as e 

acadêmicos/as interessados em discutir as relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade, com vistas a 

construção de propostas pedagógicas que auxiliem na elaboração de políticas públicas e na implementação de 

ações que visem à desconstrução de estereótipos e preconceitos que se fazem presentes no cotidiano escolar. 

Trata-se de uma proposta que busca auxiliar na construção de uma educação democrática e mais igualitária. Para 

tanto, a proposta abarca três temáticas básicas: as relações etnicorraciais (essas se desdobrando nos estudos afro-

brasileiros e nos estudos indígenas) e as relações de gênero e sexualidade. Deste modo, este trabalho pretende 

fazer um resumo das participações, em lives e atividades online, de 4 professoras que são membros do programa. 

Tendo em vista constatar quais foram as ações do programa durante este período de quarentena.  Desta forma, o 

resultado obtido através dessa análise apresentada foi deque  houve uma ampla participação dos membros em 

modalidades online, contabilizando no geral:  30, subdividindo-se em mais de 25 instituições, além disso estas 

atividades tiveram em sua grande maioria temáticas destinadas a reflexão e discussão a respeito de questões 

etnicorraciais, de gênero educação e ensino. 

Palavras-chave: NUREGS. lives e atividades online. pandemia. 

 

 

NUREGS - Núcleo de Relações Étnico-raciais, Gênero e Sexualidade 

 
1  Acadêmica Bolsista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Letras – Português/Espanhol e 

idi.lima.andrade@gmail.com. 

2 Coordenadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; ionejovino@gmail.com. 
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PROJETOS VINCULADOS 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas do programa são destinadas a professores/as e acadêmicos/as. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O programa em questão se construiu na busca de auxiliar professores e acadêmicos  na 

produção de uma educação democrática e mais igualitária, para tanto suas propostas sempre 

buscam conceber reflexões acerca  das relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade, a 

partir dessas reflexões visa implementar  ações que busquem à desconstrução de estereótipos 

e preconceitos que se manifestam regularmente nas instituições de ensino. As ações do 

NUREGS tratam de atendimento direto ao público, seja na forma de cursos e eventos de 

extensão, seja na forma de projetos. No contexto da pandemia, as ações passaram a ser 

realizadas on-line, com a participação de membros do núcleo em cursos e eventos na internet. 

OBJETIVOS 

O NUREGS tem como objetivo geral possibilitar que professores, alunos e 

comunidade possam ter atividades diversificadas sobre os temas do NUREGS. Nesta 

apresentação demonstraremos a participação de membros do NUREGS em atividades on-line 

acerca das temáticas afetas ao núcleo. 

METODOLOGIA 

 O NUREGS Oferece cursos específicos sobre os temas propostos, palestras, 

seminários, grupos de estudos, pesquisa. Nesta pesquisa faremos um resumo das lives e 
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atividades online que contam com a presença de quatro membros do NUREGS, que são: 

Aparecida de Jesus Ferreira, Ione da Silva Jovino, Joana D’ Arc Pupo e Merylin Ricieli dos 

Santos. O levantamento dos dados apresentados neste trabalho foi realizado a partir de 

pesquisas em redes sociais: Facebook, Blog e Youtube dos membros do NUREGS analisados, 

além disso também realizamos pesquisa no currículo dos membros, pesquisa da programação 

do Ciclo Virtual de Atividades Complementares - CIVAC programação disponível na página 

do facebook, e outros eventos e páginas.   

 Os dados recolhidos estão organizados  em duas tabelas,  seguindo a seguinte 

organização, nome de cada participante, seguida do nome da atividade, data, instituição 

organizadora, canal de divulgação etc., Ao final de nosso levantamento trazemos um quadro 

que abarca uma síntese das atividades realizados pelos integrantes,  para que deste modo fique 

de mais fácil compreensão e acesso o produto final da pesquisa realizada.   

RESULTADOS 

As lives e atividades online, realizadas durante a pandemia do COVID 19, que 

contaram com a presença dos membros do NUREGS analisados, são as que estão 

mencionadas abaixo.      

Aparecida de Jesus Ferreira Ione da Silva Jovino 

• Live: Letramento Racial Crítico com 

Aparecida de Jesus Ferreira, 15 de abril de 

2020. Organizada por: Helenice Faria, Canal 

de divulgação: Facebook, blog e Youtube e no 

Instagram @helenicefariaj. 

 

• Live: Perspectivas Etnicorraciais e Análises de 

Matérias Didáticos, 22 de abril de 2020. 

Organizado por ALAB, Canal de divulgação: 

Facebook e Instagram. 

• Live: Racismo no Ensino-Aprendizagem de 

Língua Estrangeira conversa com Aparecida 

de Jesus Ferreira, 29 de abril de 2020.  

Organizada por Gabriel Nascimento, Canal de 

divulgação: Facebook, blog e Youtube. 

 

• Representação de personagens negras na literatura 

infantil e juvenil, 29 de abril de 2020. Organizada 

por Dra. Helenice Faria, Canal de divulgação: 

Facebook e Instagram @helenicefariaj. 

 

• Conversa com estudantes do ITEC – Instituto 

de Escolas Técnicas/Itararé – São Paulo. 

Identidades Sociais de Raça em prol do 

Letramento Racial Crítico, 15 de maio de 

2020. Organizada por ITEC – Instituto de 

Escolas Técnicas/Itararé, Canal de 

divulgação: Facebook, blog e Youtube. 

 

• Palestra UFRA: Letramento Racial Crítico-

Aparecida de Jesus Ferreira; Relações Raciais-Ione 

Jovino, 1 de julho de 2020. Organizada por 

Universidade Federal Rural da Amazônia (Campus 

Tomé Açú, Pará), Canal de divulgação: Facebook. 

 

• Palestra: Identidades Sociais de Raça no • Mesa Redonda: Questões Étnico-Raciais com as 

https://www.youtube.com/watch?v=GWYacgctATc
https://www.youtube.com/watch?v=kgMFmBZSbEs
https://www.youtube.com/watch?v=kgMFmBZSbEs
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Ensino/Aprendizagem de Língua Inglesa, 21 

de maio de 2020. Organizada por UVA – 

Universidade Veiga de Almeida – Rio de 

Janeiro, Canal de divulgação: Facebook, blog 

e Youtube. 

 

professoras Aparecida de Jesus Ferreira e Ione da 

Silva Jovino, 8 de julho de 2020. Organizada por 

XXXII Semana Acadêmica de estudos em Biologia 

da UEPG, Canal de divulgação: Facebook. 

 

• Conversa sobre Praxiologias na Formação de 

Professoras/es de Línguas com Aparecida de 

Jesus Ferreira, Mariana Mastrella-de-Andrade 

e Rosane Pessoa, 29 de maio de 

2020.  Organizada por PGLA Unb em 

Diálogo, Canal de divulgação: Facebook, 

blog e Youtube. 

 

• Debates em educação em tempos de isolamento 

social - Ações afirmativas na pós graduação, 22 de 

julho de 2020. Organizado por Programa de Pós 

Graduação em Educação UEPG. Mediadora: Dra. 

Maria Isabel Moura Nascimento, Canal de 

divulgação: Facebook. 

 

• Conversa: Letramento Racial Crítico com 

Aparecida de Jesus Ferreira e estudantes Pós-

Graduação em Educação UFPR – 

Universidade Federal do Paraná, 02 de junho 

de 2020.  Organizado por Pós-Graduação em 

Educação UFPR, Canal de divulgação: 

Facebook, blog e Youtube. 

 

• Roda de conversa sobre o acesso e permanecia da 

população negra na UTFPR e na UEPG, 15 de 

agosto de 2020. Organizado por Interpet - UEPG, 

Canal de divulgação: Facebook. 

 

• Palestra sobre Livro Didático de Língua 

Inglesa e Possibilidades de Letramento Racial 

Crítico, 24 de junho de 2020. Mesa Redonda 

organizada por ALAB: Associação de 

Linguística Aplicada do Brasil, Canal de 

divulgação: Facebook, blog e Youtube. 

 

• WEBNÁRIO - Relações étnico-raciais na infância – 

educação infantil e relações étnico -raciais, o anti-

racismo como pauta, 17 de agosto de 2020. 

Organizado por Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília, Dra. Monique Voltarelli, 

Dra. Etienne Baldez e Dra. Rita Silvana, Canal de 

divulgação: Facebook. 

• Live com Aparecida de Jesus Ferreira, 25 de 

junho de 2020. Organizado pelo Projeto 

Cultura Plural – Curso de Jornalismo da 

UEPG – Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, Canal de divulgação: Facebook, blog 

e Youtube. 

 

• Relações Étnico – raciais e infância: diálogos e 

perspectivas para a educação infantil, 24 de 

setembro de 2020. Organizado por 20ª Semana 

Universitária Unb – Universidade de Brasília, 

Canal de divulgação: Facebook e Youtube. 

• Palestra UFRA: Letramento Racial Crítico-

Aparecida de Jesus Ferreira; Relações 

Raciais-Ione Jovino - 1 de julho de 2020. 

Organizada por UFRA, Canal de divulgação: 

Facebook, blog e Youtube. 

 

• O conservadorismo e as Opressões – a ideologia e 

as opressões, de gênero, as pessoas negras e aos 

povos indígenas, 14 de outubro de 2020. 

Organizado por Centro Acadêmico de Serviço 

Social, Canal de divulgação: Facebook. 

 

• Mesa Redonda:  Questões Étnico-Raciais com 

as professoras Aparecida de Jesus Ferreira e 

Ione da Silva Jovino, 8 de julho de 2020. 

Organizada por XXXII Semana Acadêmica 

de estudos em Biologia da UEPG, Canal de 

divulgação: Facebook, blog e Youtube. 

 

 

• Live As Bonecas Negras de Lara – julho das 

Pretas do Paraná – Aparecida de Jesus 

Ferreira 10 de julho de 2020. Organizada por 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IPdIZH4QBI4
https://www.youtube.com/watch?v=IPdIZH4QBI4
https://www.youtube.com/watch?v=ROxIfy0s7L4
https://www.youtube.com/watch?v=ROxIfy0s7L4
https://www.youtube.com/watch?v=ROxIfy0s7L4
https://www.youtube.com/watch?v=IhWDc-ysZYo
https://www.youtube.com/watch?v=IhWDc-ysZYo
https://www.youtube.com/watch?v=IhWDc-ysZYo
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julho das Pretas do Paraná, Canal de 

divulgação: Facebook, blog e Youtube. 

 

• Live LAEL Letramento Racial Crítico no 

contexto brasileiro - Profa. Dra. Aparecida de 

Jesus Ferreira, 27 de julho de 2020. 

Organizada por LAEL Webinars, Canal de 

divulgação: Facebook, blog e Youtube. 

 

 

• Live Racializar a Educação Linguística: 

Aparecida de Jesus Ferreira,12 de agosto de 

2020. Organizada por Helenice faria e 

Gasperim Ramalho, Canal de divulgação: 

Facebook, blog e Youtube. 

 

 

• Linguagens e questões étnicas – raciais: do 

racismo aos protagonismos, 27 de agosto de 

2020. Organizada por ABPN, Canal de 

divulgação: Facebook, blog e Youtube. 

 

 

• Letramento Racial Crítico e o livro didático 

de inglês, 08 de setembro de 2020. 

Organizada por UVA, projeto Freire – 

Mandela, Canal de divulgação: Facebook, 

blog e Youtube. 

 

 

 

Joana D’ Arc Pupo Merylin Ricieli dos Santos 

 

• O conservadorismo e as Opressões – a 

ideologia e as opressões, de gênero, as 

pessoas negras e aos povos indígenas, 14 de 

outubro de 2020. Organizado por Centro 

Acadêmico de Serviço Social, Canal de 

divulgação: Facebook. 

 

• Live – A memória tem a cor de quem? 19 de junho 

de 2020. 

 

 • Live – Mulheres negras em movimento, 24 de julho 

de 2020, Organização: Merylin Ricieli dos Santos. 

Canal de divulgação: Facebook. 

 

 • Live Vidas negras importam – Organização 

Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais, 20 de 

julho de 2020. 

 

1. Síntese dos resultados  

 
Participante  Lives/atividades 

online  

Instituições   Temáticas  
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Aparecida de Jesus 

Ferreira 

17 15 • Relações Étnico raciais  

• Ensino 

• Letramento racial crítico 

 

Ione da Silva Jovino 9 6 

 
• Relações Étnico raciais 

• Ensino e educação  

• Literatura e 

representatividade 

• Infância 

 

Joana D’ Arc Pupo 1 1 • Relações de Gênero e 

literatura 

Merylin Ricieli dos 

Santos 

3 3 • Relações Étnico raciais  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos perceber que a apesar das dificuldades enfrentadas pela pandemia do COVID 

19 no ano de 2020, os membros do NUREGS obtiveram uma ampla participação em lives e 

atividades online, estas tendo em sua grande maioria propostas  destinadas a reflexão e 

discussão a respeito das temáticas étnico raciais, de gênero, ensino, educação e etc., Portanto 

acreditamos que é possível concluir que obtivemos novas possibilidades de realizar debates, 

análises e reflexões com relação as temáticas em questão.  

APOIO 

NUREGS - Bolsas Extensão Universitária (Proex) para alunos. 
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