
                                                                                 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração 

Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – São Paulo | SP - CEP: 03164-300 - Tel.: (11) 2692-1866 

www.museudaimigracao.org.br 

 

Afeganistão e genealogia pautam eventos do Museu da Imigração 

Interessados poderão prestigiar webinário e palestras sem sair de casa 

 

Com ações presenciais e online, a agenda do Museu da Imigração – instituição da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – contará, na primeira quinzena de outubro, com 

webinário, oficinas de cerâmica, mediações de leitura e takeover no Instagram. Ainda nesse mês, a 

genealogia será o assunto trabalhado em uma formação à distância, com especialistas convidados. 

 

Em parceria com o Instituto pelo Diálogo Intercultural e o portal MigraMundo, o público poderá prestigiar 

o webinário “A situação no Afeganistão em debate” no dia 07 (quinta-feira), às 10h, no YouTube. A 

programação irá tratar da atual crise nesse país, dando ênfase nos direitos humanos e nas ações que 

podem ser realizadas no contexto brasileiro. Mediado pelo editor e fundador da página de notícias e 

relatos, Rodrigo Delfim, o evento contará com a presença do jornalista e analista de assuntos 

internacionais, Lourival Sant’Anna, e da Associada Sênior de Proteção do Escritório do ACNUR SP, Silvia 

Sander. O encontro online também terá a participação do afegão residente no Brasil, Fazel Ahmad, e da 

Natalia Cintra (University of Southampton e Doutoranda na PUC/Rio). 

 

No dia 09 (sábado), como celebração ao Dia das Crianças, o MI promoverá oficinas de cerâmica de 

pássaros, como parte da ação colaborativa “Avoar”. Marcados para às 10h e 15h, os workshops serão 

ministrados pela artista Hideko Honma e por voluntários do CCBRas - Cerâmica Contemporânea Brasileira, 

parceiros nessa ação (Alice Sawamura, Beth Shiroto Yen, Caius Maga, Eliana Kanki, Heloisa Montagna, 

Makoto Fukuzawa, Leonora Norissada, Nádia Saad, Nany Mota e Vilma Kuwashima). Nas atividades, serão 

apresentadas as técnicas Ocagem e Pinch Pot. Para acompanhar, é necessário se inscrever 

antecipadamente, sendo que as vagas são limitadas. 

 

O jardim da instituição será o cenário das leituras de livros, agendadas para os dias 09, 16, 17, 23, 24, 30 e 

31 (sábados e domingos), às 11h e 15h. Por meio dessas ações, com a mediadora do espaço “Semear 

Leitores”, Gabrielli Chagas, as famílias poderão descobrir o que acontece em “Douglas quer um abraço”, de 

David Melling; “Sábado”, de Oge Mora; “O homem que roubava horas”, de Daniel Munduruku; “Ombela: a 

origem das chuvas”, de Ondjakí; “Um dia, um rio”, de Leo Cunha; “A árvore generosa”, de Shel Silverstein; 

“A África que você fala”, de Cláudio Fragata, e “O Caminhão”, de Lúcia Hiratsuka. 

 

Já no dia 11 (segunda-feira), o perfil do Museu no Instagram passará por um takeover em parceria com a 

Plan International Brasil, em referência ao Dia Internacional da Menina. A partir dessa proposta, os 

seguidores do Museu irão conhecer uma das participantes do projeto Aprender e Proteger, entender a 

campanha “Meninas Ocupam” e conferir outros conteúdos em conexão com a temática. 

 

 

II Semana da Genealogia 

Programado para acontecer entre os dias 25 e 29, um ciclo de palestras online, com a presença de 

pesquisadores convidados, abordará, em diferentes vertentes, a genealogia e a pesquisa de registros de 

migrantes. As aulas terão início sempre às 18h e serão realizadas no Zoom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXycTfDhAk4
https://museudaimigracao.org.br/eventos/programacao/oficina-de-ceramica-dia-das-criancas
https://www.instagram.com/museudaimigracao/
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Com duração entre 1h e 1h30, as apresentações terão como foco “O ensino de genealogia em nível 

universitário: o exemplo da Universidade de Nîmes (França)”, “O Brasil Colonial: Genealogia dos judeus 

sefaraditas”, “Imigração Lituana no Brasil”, “Pesquisa de Registros de Imigrantes nas décadas de 1920 e 

1930”, “Documentação manuscrita entre os séculos XVI-XIX: a Paleografia como ferramenta para o estudo 

de histórias africanas e afro-brasileiras” e “História, Língua, Toponomástica, Arquitetura e Tradições das 

comunidades ítalo-venetas no Brasil”. 

 

As vagas são limitadas e o valor do investimento é R$150. Os resumos de cada atividade, bem como as 

informações dos palestrantes, estão disponíveis no site, juntamente com o direcionamento para inscrição. 

 

Serviço 

Webinário “A situação no Afeganistão em debate” 

Datas: 07 de outubro 
Horário: 10h 
Plataforma: YouTube 
 

Dia das Crianças | Oficina de cerâmica 

Datas: 09 de outubro 
Horário: 10h e 15h 
Local: Museu da Imigração  
Inscreva-se 
 
Mediações de leitura 

Datas: 09, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro 
Horário: 11h e 15h 
Local: Museu da Imigração  
 
Instagram Takeover | Campanha “Meninas Ocupam” 

Data: 11 de outubro 
Plataforma: Instagram 
 
II Semana da Genealogia 

Datas: 25 a 29 de outubro 
Horário: 18h  
Plataforma: Zoom 
Inscreva-se 
 
Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2692-1866 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 
17h). 
R$10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 
Acessibilidade no local - Bicicletário na calçada da instituição 
www.museudaimigracao.org.br  
 

https://museudaimigracao.org.br/eventos/acoes-online/ii-semana-da-genealogia-do-museu-da-imigracao
https://www.youtube.com/watch?v=aXycTfDhAk4
https://museudaimigracao.org.br/eventos/programacao/oficina-de-ceramica-dia-das-criancas
https://museudaimigracao.org.br/eventos/programacao/oficina-de-ceramica-dia-das-criancas
https://www.instagram.com/museudaimigracao/
https://museudaimigracao.org.br/eventos/acoes-online/ii-semana-da-genealogia-do-museu-da-imigracao
http://www.museudaimigracao.org.br/
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Informações Imprensa 
Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo  
Assessoria de Imprensa   
(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  
(11) 98849-5303 (plantão)  
imprensaculturasp@sp.gov.br  
Acompanhe a Cultura: Site | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube 
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