
Palestra e Debate

“CORPOS DE BARRO E DE TINTA: ARTE E 

ARQUEOLOGIA DO MARAJÓ ANTIGO”

Palestrante: MSc. EMERSON NOBRE

Possui graduação em Educação Artística
pela Universidade Cruzeiro do Sul (2011) e
mestrado em Arqueologia pelo Programa
de Pós-graduação em Arqueologia do
Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo (2017) com
pesquisa voltada para análise iconográfica
da cerâmica marajoara,e e atualmente é
doutorando em Arqueologia pelo Museu
de Arqueologia e Etnologia da USP. Possui
experiência em Educação em Museus,
tendo atuado como educador em diversas
exposições de arte, e também tem
experiência em Arqueologia amazônica,
com foco na análise e estudo de coleções.
Tem interesse em coleções provenientes da
Amazônia Antiga, com foco especial na
iconografia e no estilo das cerâmicas.

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto de Santos/SP
Data: 12 de outubro de 2019 (sábado) às 14h
Evento gratuito
Informações:
www.gilbertoarqueologia.com
projetos.extensao.gilberto@unifesp.br 

O evento é gratuito, aberto a todos os públicos e faz
parte do curso de extensão “Arqueologia: Cultura,
Espaço e Tempo” realizado pela Universidade Federal
de São Paulo – Campus Santos. O curso está
organizado em série de minicursos de 2h cada e tem
como propósito, dentro da modalidade de palestras
seguidas de debates, aproximar a população em
geral de temas contemporâneos que envolvem a
ciência arqueológica e suas interfaces, na
perspectiva de disseminação de conhecimento e
ampliação de vivências externas à Unifesp, com
efetiva participação do público em experimentos
práticos e também na visão crítica do mundo hoje.

Apoio Institucional



Palestra e Debate

“PROJETOS DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO: 

EXPERIÊNCIAS EM LICENCIAMENTOS 

AMBIENTAIS E DIÁLOGOS 
MUSEOLÓGICOS”

Palestrante: MSc. Paula Groehs Pfrimer Oliveira Stumpf
Possui graduação em Turismo - Planejamento pela Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (2008), mestrado em Antropologia Social pela
Universidade Federal de Goiás (2018) e mestrado em História pela
Universidade Federal de Goiás (2013). Especialista em Gestão do
Patrimônio, Turismo e Meio Ambiente pelo Instituto Ortega y Gasset,
especialista em museologia e projetos culturais pela Universidad de Madrid.
Atualmente é coordenadora de Antropologia e de projetos culturais no
Museu Estadual Professor Zoroastro Artiaga. Também é coordenadora do
projeto - Sou.lfrida Coletivo Cultural e coordenadora de projetos culturais e
educação patrimonial - Griphus Consultoria em Recursos Culturais e
pesquisadora e educadora patrimonial - Zanettini Arqueologia. Foi
professora tutora na Universidade Federal de Goiás nos cursos de
graduação de Museologia, Artes Visuais, Sociologia e Licenciatura
Intercultural Indígena e nos cursos de pós graduação em Educação para a
Diversidade e Cidadania e em Direitos Culturais. Tem experiência nas áreas
de Patrimônio Histórico Cultural, Turismo e Antropologia, atuando
principalmente nos seguintes temas: gestão do patrimônio, museologia,
antropologia urbana, consumo, patrimônio natural, histórico e cultural,
educação patrimonial, folclore e cultura popular, memória e etno-história.

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto de Santos/SP
Data: 19 de outubro de 2019 (sábado) às 10h
Evento gratuito
Informações:
www.gilbertoarqueologia.com
projetos.extensao.gilberto@unifesp.br 

O evento é gratuito, aberto a todos os públicos e faz
parte do curso de extensão “Arqueologia: Cultura,
Espaço e Tempo” realizado pela Universidade Federal
de São Paulo – Campus Santos. O curso está
organizado em série de minicursos de 2h cada e tem
como propósito, dentro da modalidade de palestras
seguidas de debates, aproximar a população em
geral de temas contemporâneos que envolvem a
ciência arqueológica e suas interfaces, na
perspectiva de disseminação de conhecimento e
ampliação de vivências externas à Unifesp, com
efetiva participação do público em experimentos
práticos e também na visão crítica do mundo hoje.

Apoio Institucional



Palestra e Debate

“HISTÓRIA E ARQUEOLOGIA DOS ANDES 

CENTRAIS: OS POVOS DO PERÍODO TARDIO E A 

EXPANSÃO INCA”

Palestrante: Dr. MARCIO LUÍS FIGUEIREDO (USP)

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto de Santos/SP
Data: 19 de outubro de 2019 (sábado) às 14h
Evento gratuito
Informações:
www.gilbertoarqueologia.com
projetos.extensao.gilberto@unifesp.br 

O evento é gratuito, aberto a todos os
públicos e faz parte do curso de extensão
“Arqueologia: Cultura, Espaço e Tempo”
realizado pela Universidade Federal de São

Paulo – Campus Santos. O curso está
organizado em série de minicursos de 2h
cada e tem como propósito, dentro da
modalidade de palestras seguidas de
debates, aproximar a população em geral
de temas contemporâneos que envolvem a
ciência arqueológica e suas interfaces, na
perspectiva de disseminação de
conhecimento e ampliação de vivências
externas à Unifesp, com efetiva
participação do público em experimentos
práticos e também na visão crítica do
mundo hoje.

Apoio Institucional

Graduado em História (Bacharelado e Licenciatura)
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
PUC-SP (2009). Mestre (2014) e Doutor (2019) em
Arqueologia pelo programa de Pós-graduação do
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade
de São Paulo, MAE-USP (2019). Leciona cursos e
desenvolve pesquisas em arqueologia da América
Pré-colombiana dos Andes Centrais e História Inca,
em temas relativos a História Política, a Cultura
Material e Iconografia Religiosa Ameríndia,
especialmente referentes a Arqueologia da Costa
Norte Peruana. Discute temas relativos a
diversidade e aos processos de interações e
contatos observados na cultura material
arqueológica. Participa periodicamente de
trabalhos de campo de natureza técnica no Peru
(dep. Lambayeque).



Palestra e Debate

“ARQUEOGENÉTICA DOS 

POVOS DE LAGOA SANTA E 

DAS SOCIEDADES 

CONSTRUTORAS DE 

SAMBAQUI”
Arqueólogo professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e pesquisador

associado do Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva do

Instituto de Biociências da USP. Graduado em Ciências Sociais pela PUC-SP (2006) focou

nas tensões epistemológicas entre ciências humanas e biológicas. É bacharel em

Geologia pelo IGc-USP (2008) com ênfase em geoarqueologia tropical e em estudos de

processos de formação. É mestre em Ciências pelo Departamento de Genética e

Biologia Evolutiva do IB-USP (2010). Em sua dissertação apresentou uma revisão teórica

sobre hipóteses geradas pela Arqueologia da Morte e caracterizou as práticas

funerárias da região de Lagoa Santa. No mesmo período, estudou a relação entre

marcadores genéticos e morfológicos como ferramentas de inferência de estrutura

populacional. Doutorou-se (2016) em Ciências Arqueológicas na Eberhard Karls

Universität Tübingen, com foco na análise do registro arqueológico da Lapa do Santo e

nas relações de ancestralidade do Brasil pré-colonial. Entre 2010 e 2016 foi doutorando

em evolução humana do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, em Leipzig,

com estágio sanduíche no Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research,

na Áustria (2015). Especializou-se na emergência do gênero Homo e em métodos

quantitativos, tendo desenvolvido novos algoritmos de deslizamento de landmarks para

morfometria geométrica de alta resolução. Fez pós-doutorado (2017) no Centro de

Estudos Avançados Tracking linguistic, cultural, and biological trajectories of the human

past do Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), na Alemanha, com análise de micro-

desgaste dentário por microscopia confocal. Em Tübingen, foi professor visitante do

programa Excelence Initiative do Institut für Naturwissenschaflitche Archäologie (2015-

2017) tendo ministrado disciplinas de graduação.

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto de Santos/SP
Data: 26 de outubro de 2019 (sábado) às 10h
Evento gratuito
Informações:
www.gilbertoarqueologia.com

projetos.extensao.gilberto@unifesp.br 

Apoio Institucional

O evento é gratuito,
aberto a todos os públicos
e faz parte do curso de
extensão “Arqueologia:
Cultura, Espaço e Tempo”
realizado pela
Universidade Federal de
São Paulo – Campus
Santos. O curso está
organizado em série de

minicursos de 2h cada e
tem como propósito,
dentro da modalidade de
palestras seguidas de
debates, aproximar a
população em geral de
temas contemporâneos
que envolvem a ciência
arqueológica e suas
interfaces, na perspectiva
de disseminação de
conhecimento e
ampliação de vivências
externas à Unifesp, com
efetiva participação do
público em experimentos
práticos e também na
visão crítica do mundo
hoje.

Palestrante: Prof. Dr. 

André Menezes Strauss



Palestra e Debate

“ARQUEOLOGIA E AS 

COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS 

DA CHEGADA DOS PORTUGUESES”

Palestrante: Denyse Emerich

Mestranda em Museologia da Universidade de São Paulo
(PPGMus/USP), e coordenadora do Programa Educativo
do Instituto Bardi/ Casa de Vidro, possui Licenciatura Plena
em Desenho e Plástica pela Universidade Federal de Juiz
de Fora, MG), com especializações em História da Arte
pela Fundação Armando Alvares Penteado, em Arte
educação e Museologia pela Universidade de São Paulo,
SP. Coordenou as equipes educativas dos museus da
Língua Portuguesa, de Arte Sacra de São Paulo, da
Pinacoteca de São Paulo, e de exposições temporárias no
Instituto Itaú Cultural, no Centro Cultural Banco do Brasil e
na BrasilConnects Cultura & Ecologia, entre outros. Atuou
em projetos de Memória Institucional pelo Museu da
Pessoa. Tem realizado consultoria e gestão de projetos
educativos e de memória em museus e instituições
culturais. Realiza seleção, formação de equipes e criação
de materiais educativos. É autora do livro Museu Paulista:
120 anos de história. Membro do Conselho Internacional
de Museus / ICOM.

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto de Santos/SP
Data: 09 de novembro de 2019(sábado) às 10h
Evento gratuito
Informações:
www.gilbertoarqueologia.com
projetos.extensao.gilberto@unifesp.br 

O evento é gratuito, aberto a todos os públicos e faz
parte do curso de extensão “Arqueologia: Cultura,
Espaço e Tempo” realizado pela Universidade Federal
de São Paulo – Campus Santos. O curso está
organizado em série de minicursos de 2h cada e tem
como propósito, dentro da modalidade de palestras
seguidas de debates, aproximar a população em
geral de temas contemporâneos que envolvem a
ciência arqueológica e suas interfaces, na
perspectiva de disseminação de conhecimento e
ampliação de vivências externas à Unifesp, com
efetiva participação do público em experimentos
práticos e também na visão crítica do mundo hoje.

Apoio Institucional



Palestra e Debate

“BIOARQUEOLOGIA: VIDA E 

MORTE DE POPULAÇÕES DO 

PASSADO”
Palestrante: MSc. Marina Nogueira Di Giusto

Bacharel em História pela Universidade de São Paulo (2014) e
Mestre em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo (2017). Sua área de pesquisa é em
Bioarqueologia, com enfoque em grupos sambaquieiros do litoral
sul do Brasil. Em seu projeto de mestrado trabalhou com
Paleopatologia e marcadores de estresse e, atualmente no
doutorado, trabalha com transição alimentar através da análise de
isótopos estáveis de N e C. Também atua como consultora em
Antropologia Forense no Grupo de Trabalho Perus (GTP), na busca
e identificação de desaparecidos políticos do período da ditadura
no Brasil.

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto de Santos/SP
Data: 16 de novembro de 2019 (sábado)
Evento gratuito
Informações:
www.gilbertoarqueologia.com
projetos.extensao.gilberto@unifesp.br 

O evento é gratuito, aberto a todos os públicos e faz
parte do curso de extensão “Arqueologia: Cultura,
Espaço e Tempo” realizado pela Universidade Federal de
São Paulo – Campus de Santos/SP. O curso está
organizado em série de minicursos de 2h cada e tem
como propósito, dentro da modalidade de palestras
seguidas de debates, aproximar a população em geral
de temas contemporâneos que envolvem a ciência
arqueológica e suas interfaces, na perspectiva de
disseminação de conhecimento e ampliação de
vivências externas à Unifesp, com efetiva participação do
público em experimentos práticos e também na visão
crítica do mundo hoje.

Apoio Institucional



“ARQUEOLOGIA E PESCA NO  

LITORAL DO RIO DE JANEIRO E NA 

COLÔMBIA”

Exibição dos filmes: "HUMANOMAR: Pescador, sua Arte, 

sua Vida” Produção: Juliana Loureiro e “TAGANGA: 

Crecimiento, Desplazamiento y Pérdida” Diretor: 

Brayan Arévalo

Debatedor: Prof. Dr. Gilberto Pessanha

Ribeiro
Desde 2013 professor na UNIFESP/Campus
Baixada Santista, Departamento de Ciências
do Mar, na área de "Cartografia e Sistemas de
Informação Geográfica“. Doutor em
Geografia pela Universidade Federal
Fluminense/UFF Mestre em Ciências
Geodésicas pela Universidade Federal do
Paraná/UFPR, Especialista em Geologia do
Quaternário pelo Museu
Nacional/Universidade Federal do Rio de
Janeiro/UFRJ. Engenheiro Cartógrafo/UERJ.
Ex-professor da UFF/Instituto de Geociências
(1992-2013) e da UERJ/Faculdade de
Engenharia (2001-2013).

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto de Santos/SP
Data: 23 de novembro de 2019 (sábado) às 10h
Evento gratuito
Informações:
www.gilbertoarqueologia.com
projetos.extensao.gilberto@unifesp.br 

O evento é gratuito, aberto a todos os públicos e faz parte

do curso de extensão “Arqueologia: Cultura, Espaço e
Tempo” realizado pela Universidade Federal de São Paulo –
Campus Santos. O curso está organizado em série de
minicursos de 2h cada e tem como propósito, dentro da
modalidade de palestras seguidas de debates, aproximar a
população em geral de temas contemporâneos que
envolvem a ciência arqueológica e suas interfaces, na
perspectiva de disseminação de conhecimento e ampliação
de vivências externas à Unifesp, com efetiva participação do
público em experimentos práticos e também na visão crítica

do mundo hoje.

Apoio Institucional



Palestra e Debate

“MUSEUS E A APLICAÇÃO DO INRC EM 

PROJETOS TURÍSTICOS”
(*) INRC: Inventário Nacional de Referências Culturais 

Palestrante: MSc. Paula Groehs Pfrimer

Oliveira Stumpf
Possui graduação em Turismo - Planejamento pela Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (2008), mestrado em Antropologia Social pela
Universidade Federal de Goiás (2018) e mestrado em História pela
Universidade Federal de Goiás (2013). Especialista em Gestão do
Patrimônio, Turismo e Meio Ambiente pelo Instituto Ortega y Gasset,
especialista em museologia e projetos culturais pela Universidad de Madrid.
Atualmente é coordenadora de Antropologia e de projetos culturais no
Museu Estadual Professor Zoroastro Artiaga. Também é coordenadora do
projeto - Sou.lfrida Coletivo Cultural e coordenadora de projetos culturais e
educação patrimonial - Griphus Consultoria em Recursos Culturais e
pesquisadora e educadora patrimonial - Zanettini Arqueologia. Foi
professora tutora na Universidade Federal de Goiás nos cursos de
graduação de Museologia, Artes Visuais, Sociologia e Licenciatura
Intercultural Indígena e nos cursos de pós graduação em Educação para a
Diversidade e Cidadania e em Direitos Culturais. Tem experiência nas áreas
de Patrimônio Histórico Cultural, Turismo e Antropologia, atuando
principalmente nos seguintes temas: gestão do patrimônio, museologia,
antropologia urbana, consumo, patrimônio natural, histórico e cultural,
educação patrimonial, folclore e cultura popular, memória e etno-história.

Local: Pinacoteca Benedicto Calixto de Santos/SP
Data: 30 de novembro de 2019 (sábado) às 10h
Evento gratuito
Informações:
www.gilbertoarqueologia.com
projetos.extensao.gilberto@unifesp.br 

O evento é gratuito, aberto a todos os públicos e faz
parte do curso de extensão “Arqueologia: Cultura,
Espaço e Tempo” realizado pela Universidade Federal
de São Paulo – Campus Santos. O curso está
organizado em série de minicursos de 2h cada e tem
como propósito, dentro da modalidade de palestras
seguidas de debates, aproximar a população em
geral de temas contemporâneos que envolvem a
ciência arqueológica e suas interfaces, na
perspectiva de disseminação de conhecimento e
ampliação de vivências externas à Unifesp, com
efetiva participação do público em experimentos
práticos e também na visão crítica do mundo hoje.

Apoio Institucional


