
 

Ao pensar as condições históricas que 
fabricam o gênero, Simone de Beauvoir 
destaca o caráter central do trabalho 
como condição material de afirmação da 
liberdade da mulher, liberdade que não 
se configura como um atributo 
intrínseco, mas como uma tarefa. Nesse 
sentido, esta mesa tem o objetivo de 
tornar-se um espaço de fala e escuta 
ativa para discutir experiências de 
mulheres no mercado de trabalho e os 
atravessamentos da leitura em suas 
práticas profissionais. 

 

Abertura 

 

O evento será aberto pela Professora do 
Departamento de Língua Portuguesa, 
Nathalia Cardoso Seabra Rocha. 

 

 

Mediação da mesa :  

Mylena Almeida (aluna t.3201) 
Nathalia Dias (aluna t.3202) 

 
 
 

 

   Palestrantes 

 

 

     Nazira Camely 
nasceu            em 
Cruzeiro do Sul, 
Acre, em 1968. Lá 
viveu até os 15 
anos, quando se 
mudou para o Rio 
de Janeiro. 
Formou-se  

em economia (graduação pela UCAM e 
mestrado pela UFF). Em 1998, retornou 
ao Acre e começou a realizar pesquisas 
na Amazônia. De 2002 a 2005 foi 
professora Universidade Federal do 
Acre. Em 2005, retornou ao Rio e Janeiro 
onde cursou o doutorado em Geografia 
da UFF. 
Desde 2011 é professora da Faculdade 
de Economia da UFF. É pesquisadora do 
NEB – Núcleo de Estudos sobre 
Economia e Sociedade Brasileira da UFF. 
Coordena o Laboratório e Geopolítica e 
Estudos Agrários 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manu Cuíca  
escritora. 
compositora. 
percussionista. 
Formada em Letras 
pela UFRJ, jogou pelo 
time feminino de 
futebol do Fluminense 
e se familiarizou com a 

cuíca num bar em Copacabana, onde teve 
a oportunidade de entrar em contato com 
sambistas da velha e nova guarda. 
Considerada por Aldir Blanc como a melhor 
letrista da atualidade. 

     

Thais Teixeira 
Mattos,   ex-aluna do 
Colégio Pedro II – 
Humaitá II, advogada 
formada pela UCAM, 
especialista em Direito 
de família com foco 
nas mulheres pela 
Fesudeperj, técnica  

em mediação e facilitadora de diálogos 

pelo Instituto Mediare. 

 

 

 

 



Vitória     Flores,  

é ex-aluna do Pedro 

II Humaitá II, 

Designer de Moda, 

graduada do curso 

de Design de Moda 

da PUC Rio e 

atualmente, 

integrante da  

Equipe de estilo e criação da Osklen. 

Tem 22 anos, é nascida e criada na 

Rocinha e hoje mora no Morro na 

Babilônia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Redonda 

 

 

 

As convidadas conversarão sobre seus 
trabalhos, a partir de suas próprias 
experiências sobre o tema em pauta, na 
mesa-redonda “Liberdades: 
mulheres, trabalho e leitura”. 

 

O público poderá apreciar no salão de 
leitura da biblioteca a exposição 

“Mulheres além do seu tempo”. 

 

Organização: 

Débora Pitasse (aluna  t. 2204) 
Natalia Dias (aluna t. 3202) 
Mylena Almeida (aluna t. 3201) 
Mª da Conceição Novaes (Biblioteca) 
Jorge Macena (Biblioteca) 
Nathalia Cardoso (Profª Dep. de Ling. 
Portuguesa) 
 
Agradecimentos: 
 
Zeca (Profº Dep. Geografia) 
Stella (Profª Dep. Geografia) 
 
 

 
 

 

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITÁ II 

 

Liberdades: 

mulheres, trabalho 

e leitura 
 

 

 

 

 

Mesa redonda com convidadas 

especiais. 

Público-alvo: alunas e alunos, 

servidoras e servidores do CH2 

Local : Biblioteca do Campus 

Humaitá II 

Dia 17/06/2019 

Horário : 19:00 h 


