
 

Certificamos que Ernesto Jorge Macaringue participou da roda de conversa Papo de gajas e pitas ou papo 

de gajos e pitos africanos falando das realidades socioculturais e historicas, ofertada pelo I Seminário 

Internacional de Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, 

no dia 02 de março de 2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7151 



 

Certificamos que Sumbunhe N'Fanda participou da roda de conversa Papo de gajas e pitas ou papo de 

gajos e pitos africanos falando das realidades socioculturais e historicas, ofertada pelo I Seminário 

Internacional de Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, 

no dia 02 de março de 2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7152 



 

Certificamos que Omar Ouro-Salim participou da roda de conversa Papo de gajas e pitas ou papo de gajos 

e pitos africanos falando das realidades socioculturais e historicas, ofertada pelo I Seminário 

Internacional de Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, 

no dia 02 de março de 2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7153 



 

Certificamos que Moussa Diabate participou da roda de conversa Papo de gajas e pitas ou papo de gajos e 

pitos africanos falando das realidades socioculturais e historicas, ofertada pelo I Seminário Internacional 

de Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 02 de março de 

2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7154 



 

Certificamos que Eni Liudmiliza Leite Buma participou da roda de conversa Papo de gajas e pitas ou papo 

de gajos e pitos africanos falando das realidades socioculturais e historicas, ofertada pelo I Seminário 

Internacional de Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, 

no dia 02 de março de 2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7155 



 

Certificamos que Lincoln Lucílio Romualdo participou da roda de conversa Afro-brasilidades e a 

construção do ensino, da pesquisa e da extensão UFG/RC, ofertada pelo I Seminário Internacional de 

Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 02 de março de 

2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7156 



 

Certificamos que Maria Helena de Paula participou da roda de conversa Afro-brasilidades e a construção 

do ensino, da pesquisa e da extensão UFG/RC, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, 

realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 02 de março de 2017, 

obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7157 



 

Certificamos que Renata Alessandra Evangelista participou da roda de conversa Afro-brasilidades e a 

construção do ensino, da pesquisa e da extensão UFG/RC, ofertada pelo I Seminário Internacional de 

Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 02 de março de 

2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7158 



 

Certificamos que Juliana Pereira de Araújo participou da roda de conversa Questões étnico-raciais na 

Universidade: avanços e recuos, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, realizado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado 

em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 2017, obtendo a carga horária 

de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7159 



 

Certificamos que Serigne Abacabar Cissa Bar participou da roda de conversa Questões étnico-raciais na 

Universidade: avanços e recuos, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, realizado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado 

em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 2017, obtendo a carga horária 

de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7160 



 

Certificamos que Lilian Marta Grisólio participou da roda de conversa Questões étnico-raciais na 

Universidade: avanços e recuos, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, realizado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado 

em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 2017, obtendo a carga horária 

de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7161 



 

Certificamos que Óscar Morais Fernando Namuholopa participou da roda de conversa Questões étnico-

raciais na Universidade: avanços e recuos, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, 

realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 2017, 

obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7162 



 

Certificamos que Fabiana Jordão Martinez participou da roda de conversa A religião de matriz africana, a 

beleza negra, a identidade estética e o racismo em discussão, ofertada pelo I Seminário Internacional de 

Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 

2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7163 



 

Certificamos que Ludmila Jardim da Conceição participou da roda de conversa A religião de matriz 

africana, a beleza negra, a identidade estética e o racismo em discussão, ofertada pelo I Seminário 

Internacional de Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, 

no dia 03 de março de 2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7164 



 

Certificamos que Frederico Gemesio Lemos participou da roda de conversa A religião de matriz africana, 

a beleza negra, a identidade estética e o racismo em discussão, ofertada pelo I Seminário Internacional de 

Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 

2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7165 



 

Certificamos que Eduardo Camilo participou da roda de conversa A religião de matriz africana, a beleza 

negra, a identidade estética e o racismo em discussão, ofertada pelo I Seminário Internacional de 

Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 

2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7166 



 

Certificamos que Rubens Nei Gomes participou da roda de conversa A religião de matriz africana, a 

beleza negra, a identidade estética e o racismo em discussão, ofertada pelo I Seminário Internacional de 

Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 

2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7167 



 

Certificamos que Gisele Pimentel Martins participou da roda de conversa Tradições afro-brasileiras e 

gênero: convergências ou divergências? Brasieliros(as) falando das realidades socioculturais e 

históricas afro-brasileiras, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, realizado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado 

em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 2017, obtendo a carga horária 

de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7168 



 

Certificamos que Maria Suzana Moreira do Carmo participou da roda de conversa Tradições afro-

brasileiras e gênero: convergências ou divergências? Brasieliros(as) falando das realidades 

socioculturais e históricas afro-brasileira, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, 

realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 2017, 

obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7169 



 

Certificamos que Vanessa Regina Duarte Xavier mediou a roda de conversa A morte como valor 

civilizatório nas sociedades africanas e na diáspora, ofertada pelo I Seminário Internacional de 

Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 02 de março de 

2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7171 



 

Certificamos que Luiz de Nascimento Carvalho mediou a roda de conversa Papo de gajas e pitas ou papo 

de gajos e pitos africanos falando das realidades socioculturais e historicas, ofertada pelo I Seminário 

Internacional de Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, 

no dia 02 de março de 2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7173 



 

Certificamos que Carmen Lucia Costa mediou a roda de conversa Afrobrasilidades e a construção do 

ensino, da pesquisa e da extensão na UFG/RC, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, 

realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 02 de março de 2017, 

obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7174 



 

Certificamos que Aparecida Maria Almeida Barros mediou a roda de conversa Questões étnico-raciais na 

Universidade: avanços e recuos, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, realizado pela 

Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado 

em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 2017, obtendo a carga horária 

de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7175 



 

Certificamos que Luzia Marcia Resende Silva mediou a roda de conversa A religião de matriz africana, a 

beleza negra, a identidade estética e o racismo em discussão, ofertada pelo I Seminário Internacional de 

Africanidades, realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de 

Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 

2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7176 



 

Certificamos que Luciana Borges mediou a roda de conversa Tradições afro-brasileiras e gênero: 

convergências ou divergências? Brasieliros(as) falando das realidades socioculturais e históricas afro-

brasileiras, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, realizado pela Coordenação de 

Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística/Mestrado em Estudos da 

Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 2017, obtendo a carga horária de 5 (cinco) 

horas 

Registro nº 7180 



 

Certificamos que Alexandre Antonio Timbane mediou a roda de conversa A Contribuição Científica da 

África e dos Africanos para a Humanidade, ofertada pelo I Seminário Internacional de Africanidades, 

realizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação e Unidade Acadêmica Especial de Letras e 

Linguística/Mestrado em Estudos da Linguagem, na Regional Catalão/UFG, no dia 03 de março de 2017, 

obtendo a carga horária de 5 (cinco) horas 

Registro nº 7181 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


