
ST 09 
 

Violências, Fronteiras, Situação de Rua e Sistema Prisional 

 

 
Coordenadores 

Profa. Dra. Priscila de Oliviera Xavier Scudder 

Prof. Dr. Paulo Alberto dos Santos Vieira 
 

 

 

Terça-feira (27 novembro 2018) 14:00 ao 18:00 hs. 

 

1 – Poder e violência: uma análise sobre as relações de gênero 
Tatiane Coelho Antunes 

 

2 – Violência de gênero e políticas públicas: mulheres negras em foco 
Paula Mendes dos Santos 

 

3 – A inclusão de adolescentes em conflito com e lei na educação de 
jovens e adultos no município de Sonora/MS 
Luciel Furtado de Amorim 

 

4 – Adolescentes, Vulnerabilidade Social e Sistema Socioeducativo” 
Undel Rodrigo Figueredo da Silva 

 

5 – Da juventude às juventudes: interpretações em torno das 

representações sociais, mídia goiana e violência urbana 
Naiara Martins de Oliveira Paes 

 

6 – “O contador de história”: infância, rua e drogas na Febem – 
construção social de um protagonismo qualquer 
Ezequiel da Cruz Machado 

 

 

  



Quarta-feira (28 novembro 2018) 14:00 ao 18:00 hs. 

 

1 – Microssistema de racismo no Estados Unidos da América 
Ari Madeira Costa 

 

2 – Pós-colonialismo, colonialidade e pensamento decolonial: as 
amarras coloniais e a resistência de povos subalternizados 
Elaine Borges Rodrigues 

 

3 – Relações de poder e o racismo ambiental contra a população negra 
da periferia de Rondonópolis-MT 
Felipe Barbosa Teixeira 

 

4 – O papel da equipe multiprofissional do IFMT, Campus 
Rondonópolis no que tange ao antendimento de pessoas em 

vulnerabilidade social 
Viviane Cristina de Oliveira Duarte 

 

5 – O caminhar como tática comum de sobrevivência dos moradores 
de rua. Estudo de caso em Cuiabá 
Juliano Batista Santos 

 

 

Quinta-feira (29 novembro 2018) 14:00 ao 18:00 hs. 

 

1 – Vida vulnerável e Direitos Humanos. 
Eliete Borges Lopes 

 

2 – “Um livro, um novo caminho”: olhares sob a educação no sistema 

prisional 
Giovanna Marielly da Silva Santos 

 

3 – Pólvora e asfalto: uma reflexão sobre o extermínio da população 
negra a partir da decolonialidade 
Priscila de Oliveira Xavier Scudder 

 

4 – Violências, fronteiras e saberes: ação afirmativa, universidade e 
saúde mental 
Paulo Alberto dos Santos Vieira 


