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Aluna Destaque: Luciéle Pacheco Rodrigues 

 

Olá, colegas! Meu nome é Luciéle Pacheco Rodrigues, sou 

estudante do curso de Nutrição da Universidade Federal do Pampa, 

campus Itaqui. Sou integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 

e Indígenas, o NEABI, da UNIPAMPA Itaqui, desde 2017.  

O coordenador do NEABI atualmente é o Prof. Dr. Paulo 

Roberto Cardoso da Silveira. O núcleo tem como um de seus 

objetivos problematizar temas que abordam as minorias ao buscar 

compreender as diferenças culturais existentes em nossa sociedade 

e combater o preconceito e a discriminação. 

No ano de 2017, participei do 9° SIEPE – Salão Internacional 

de Ensino Pesquisa e Extensão –, na cidade de Santana do Livramento - RS, levando um 

dos trabalhos do NEABI intitulado A educação para a diversidade: interconectando 

conhecimento e vivências na cultura afro-brasileira, premiado como melhor trabalho na 

categoria Extensão – Melhor Pôster. 

Enquanto integrante do NEABI sempre achei necessária a inserção e a maior 

participação da comunidade Itaquiense em projetos dentro da universidade, e como 

estudante sentia falta de atividades culturais dentro do campus. A partir dessa problemática, 

trouxemos propostas de atividades culturais e parcerias com instituições da cidade. Entendo 

que a partir dessas vivências que aprendemos a respeitar e entender o diferente.  

Em atividades culinárias e de dança entre outras, conhecemos mais sobre a nossa 

cultura afro e nossa ancestralidade. Isso traz representatividade e acolhida para dentro do 

campus.  

Convido tod@s colegas de campus para conhecer o NEABI e trazer suas 

problemáticas, pois é com o diálogo que vamos agregando conhecimento sem nunca deixar 

de lutar contra qualquer tipo de preconceito e discriminação. 

Meu contato é lucielerodrigues.aluno@unipampa.edu.br 

 

 

 

Revisão de Cristina dos Santos Lovato e edição de Walker Douglas Pincerati. 
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