
 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA DJUMBAI 2022/2023

O Djumbai-Grupo de Pesquisa em Artes e Patrimônio cultural africanos e 
afrodiaspóricostem como proposta reunir professores, pesquisadores, estudantes e 
técnico(a)s para debater estudos e produções relacionados às artes e patrimônios 
culturais africanos e afro-americanos. O grupo também agrega investigações sobre 
produções artísticas híbridas que mesclam narrativas visuais, musicais, audiovisuais, 
performáticas e literárias. Nas suas duas linhas de pesquisa há um interesse pelo 
diálogo com o campo da educação. Em uma perspectiva interdisciplinar e da crítica 
pós-colonial, o grupo integra estudos e investigadores ligados a diferentes países 
afrodiaspóricos e do continente africano, convergindo com as diretrizes da UNILAB no 
tocante à cooperação e difusão de conhecimentos entre os PALOP. As atividades do 
grupo giram em torno da discussão teórica e metodológica de projetos de pesquisa, da 
realização de estudos dirigidos e de debates com convidado(a)s, visando o 
aprofundamento e a difusão da produção acadêmica de seus integrantes.

O presente edital tem como intuito possibilitar o ingresso de novos(as) 
pesquisadores(as) em formação no Djumbai-Grupo de Pesquisa em Artes e 
Patrimônio cultural africanos e afrodiaspóricos. Estão disponíveis oito (8) vagas 
para estudantes e duas (2) vagas para técnicos/as da Unilab, dos campi da Bahia e 
do Ceará. Os cursos contemplados no edital são: Humanidades, Pedagogia, 
Antropologia, Sociologia, Ciências Sociais, História, Relações Internacionais e Letras. 

Os encontros do grupo de pesquisa acontecem quinzenalmente, às terças-feiras, às 
10h, via Google Meet. A participação assídua dos/das integrantes garantirá um 
certificado ao final de cada semestre letivo.

Para se candidatar, basta fazer sua inscrição no formulário disponível no link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfJply1L_6YuLDbFCnq79uc1DwYkN0RDR_jBXhK91l6TVYZuQ/viewform

Linhas de Pesquisa

História das artes africanas e afroamericanas
Patrimônio cultural africano e afrodiaspórico

Objetivos das Linhas de Pesquisa

História das artes africanas e afroamericanas  
Visa discutir os modos e estruturas de criação e os sentidos de produções artísticas do 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJply1L_6YuLDbFCnq79uc1DwYkN0RDR_jBXhK91l6TVYZuQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJply1L_6YuLDbFCnq79uc1DwYkN0RDR_jBXhK91l6TVYZuQ/viewform


continente africano e da diáspora, assim como sua circulação, compreendendo a 
exibição das obras e o mercado de arte. A linha pretende, igualmente, configurar um 
espaço de reflexão sobre trajetórias de instituições, artistas e intelectuais e sobre sua 
produção discursiva no campo da curadoria, da teoria, da crítica de arte e da 
educação.

Patrimônio cultural africano e afrodiaspórico 
Pretende reunir estudos e fomentar o debate sobre formação de coleções, 
conservação, repatriação, e exibição de patrimônios culturais e artísticos africanos e 
afro-americanos contidos em acervos públicos e particulares. Nela, incluem-se 
também trabalhos sobre patrimônios imateriais nas diversas práticas culturais, que 
refletem acerca de seus usos, sentidos, apropriações, preservação e presença na 
educação formal, não formal e informal.

Coordenação 
Joana D’Arc de Sousa Lima (Campus Palmares) 
Lia Dias Laranjeira (Campus Malês) 
Joyce Farias de Oliveira (Museu Afro Brasil)

CRONOGRAMA

Divulgação do edital: 09/11/2022

Prazo de inscrição: de 09/11/2022 a 30/11/2022

Divulgação da seleção por email: 12/12/2022


