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CURRÍCULO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À 

AUTODECLARAÇÃO DE NEGROS 

(Conforme §2°, art. 7°da Portaria Normativa MPDG/SGP n° 4, de 6 de abril de 2018) 

 

MEMBROS DA COMISSÃO  

 

1 - PRESIDENTE: Professora Titular da Universidade Federal do Amazonas, graduada em Psicologia 

pelo Centro Universitário de Brasília (1990), mestre (1998) e doutora (2004) em Psicologia pela 

Universidade de Brasília. Bolsista Produtividade CNPq. Docente no Programa de Pós-Graduação em 

Educação - PPGE/UFAM e Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI/UFAM. Integrante do 

Conselho Fiscal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, da Comissão 

Nacional de Direitos Humanos do CFP e da Rede de Pesquisadores e Pesquisadoras da Juventude 

Brasileira/REDEJUBRA, Núcleo de Estudos Afro Indígena/UFAM, Laboratório de Educação, Psicologia 

e Teoria Social/UEA. Lidera o Grupo de Pesquisa Subjetividades, povos amazônicos e processos de 

desenvolvimento humano/UFAM.  

 

Foi Conselheira (de 2017 a 2020) e Presidenta do CONANDA (2020), Presidenta do Conselho Regional 

de Psicologia da 20ª Região, Conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social, Secretária 

Adjunta do Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselheira do 

Conselho Federal de Psicologia. Desenvolve pesquisas a partir da perspectiva crítica da Psicologia 

histórico-cultural abordando a constituição das subjetividades dos povos amazônicos, seus processos 

de desenvolvimento e interrelações com os processos educativos.  

 

Os temas de interesse são: aspectos psicossociais da desigualdade e processos de transformação 

social; psicologia, movimentos sociais e processos de inclusão de grupos historicamente excluídos; 

interseccionalidade entre gênero e raça, preconceitos, violências, processos de exclusão e 

manifestações de sexismo na escola e na Universidade; a escola como espaço de constituição dos 

sujeitos; processos psicossociais e culturais que permeiam as práticas e saberes acerca da realidade 

amazônica; processos de desenvolvimento de crianças e adolescentes em contextos sócio 

institucionais; políticas públicas e promoção de direitos humanos à população amazônica. 

 

2 - Professora de Língua Inglesa licenciada pela UFAM com experiência no ensino público e privado, 

Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Amazonas e Advogada autônoma com 

bacharelado em Direito pela UFAM. É altamente interessada em tecnologias educacionais, design 

thinking para a educação e ensino intercultural de língua inglesa. Como advogada, tem como áreas 

de interesse o Direito Civil, o Direito Constitucional e o Direito Educacional. Especialista em "Ensino 

de Línguas Mediado por Computador" pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Mestra 

em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFAM. 

 

3 - Analista de Tecnologia da Informação da UFAM, graduada em Processamento de Dados (1992), 

Especialista em Gestão da Informação (1996), Mestre em Engenharia de Produção (2011). Lotada na 

Pró Reitoria de Inovação Tecnológica. Experiência em desenvolvimento de sistemas, gestão de 

projetos, modelagem de processos de negócio, planejamento estratégico. Participação no Seminário 
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Relações Raciais no Brasil contemporâneo: Desafios apresentados nas Instituições de Ensino Superior 

pelas políticas de Ações Afirmativas (de 2 a 3 de maio de 2019). Participação na comissão recursal de 

verificação de Autodeclaração pela portaria 049/2019. Participação na banca de heteroidentificação 

da Pós Graduação da Sociedade e Cultura da Amazônia pela portaria 03/2019.  

 

4 - Discente do curso de pedagogia (4º período) pela Universidade Federal do Amazonas- UFAM é 

produtor cultural, Mc, fundador do movimento Hip-Hop nos estados do Piauí e Maranhão, membro 

da rede de movimento hip-hop nacional MHHOB (Movimento hip-hop organizado brasileiro), 

membro da rede de comunicação e tecnologia livre para populações negras REDE MOCAMBOS, foi 

conselheiro nacional de cultura e juventude representando o povo afro (negro). Elabora e executa 

projetos de diversas linguagens desenvolvidos em território brasileiro, em especial na região 

Amazônica e fora do país, produziu intercâmbios e palestras no âmbito cultural em países como: 

França, São Tomé príncipe, Itália, Bélgica e Espanha, também pelas cidades brasileiras como: 

Maranhão, São Paulo, Brasília, Salvador, Rio de janeiro, Macapá, Manaus, Belo Horizonte, Porto 

Velho, Belém, Piauí e etc. Atua em projetos sociopolítico, culturais e ambientais desde 1992. Ministra 

oficina e workshops de questões étnico raciais, movimentos sociais, Hip-Hop e elaboração de 

projetos. Onde desempenha ações de cidadania, étnico-racial, educação e hip-hop, na cidade de 

Manaus Amazonas, foi jurado do edital Conexões culturais 2017, da cidade de Manaus.   

 

5 - Assistente Social formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo\PUC-SP em 1972. É 
especialista em Administração Hospitalar, em Saúde Pública, em Psicologia Hospitalar e Mestre em 
Gestão Educacional pela Universidade Politécnica Salesiana do Equador. No Amazonas, atuou na 
antiga Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEMDES onde desenvolveu trabalhos 
comunitários e implantou a antiga rede de creches da Prefeitura de Manaus, na década de 80. 

Foi Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Iranduba por duas gestões, durante as 
quais implantou a base estrutural da Assistência Social no município, foi responsável pela criação da 
APAE e da Associação de Amparo a Mulher de Iranduba-AAMI. Durante muitos anos foi gestora de 
Unidade de Saúde do Estado, considerada à época padrão de atendimento (Centro de Saúde 
Ajuricaba). É aposentada pela saúde. Desenvolveu sua vida como docente na Universidade Federal 
do Amazonas-UFAM e na Faculdade Salesiana Dom Bosco-FSDB, onde respondeu até 2016, pela 
Coordenação de Estágio Supervisionado do Curso de Serviço Social, quando se aposentou como 
professora universitária. No Curso de Pós-Graduação de Gestão em Saúde da FSDB, responde pelo 
módulo de Políticas Especiais de Saúde. 

Sua atuação cidadã envolve participação na Comissão de Criança e Constituinte do Amazonas que 
preparou a Constituição Federal de 1988, atuou a nível estadual e também municipal. Foi Presidente 
do Conselho de Gestores Municipais do Amazonas- COEGEMAS; foi Conselheira do CRESS-AM\RR; 
participou da ABEPESS; atualmente é Conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional 
do Amazonas-CONSEAS. Implantou e faz parte do Fórum Permanente dos Afrodescendentes do 
Amazonas-FOPAAM, que congrega representantes do Movimento Negro do Amazonas. É membro 
do Fórum de Mulheres Afro Ameríndias e Caribenhas, e da Associação Brasileira de Pesquisadores 
Negros-ABPN. 
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Em 2011 lançou o livro “O fim do Silêncio" A Presença Negra na Amazônia, organizado pela Prof. 
Patrícia Melo. Têm vários artigos sobre o Movimento Negro no Amazonas que servem de base para 
as palestras, geralmente realizadas em escolas, instituições e conferencias. Esteve na coordenação 
das Conferências Estaduais de Promoção da Igualdade Racial e nas Conferências Estaduais de 
Segurança Alimentar e Nutricional. Participa da coordenação da Ação de Cidadania no Amazonas. Foi 
homenageada em 2016, pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas durante as 
Comemorações do 75º ano de Implantação do Curso de Serviço Social no Amazonas. Recebeu 
homenagens também pela sua atuação no Movimento Negro do Estado do Amazonas e por sua 
contribuição ao Consea/AM. Participou da Comissão ad Hoc de heteroidentificação da UFAM. Faz 
parte da Comissão Geral de Heteroidentificação, como membro externo representando o Movimento 
Negro através do FOPAAM. 

 

 


