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Coordenado por Angelo Adriano Faria de Assis  (UFV) e Yl lan de Mattos  

(UFRRJ) 

La virgen en armas: imágenes de María contra los enemigos em hispanoamérica 
colonnial 
Patricia Alejandra Fogelman | Universidad de Buenos Aires 
 
Peregrinações devocionais dos lusitanos na Índia: uma imagem censurada no 
"Thesaurus de Viagens" dos de Bry 
Tereza Baumann Zavataro | UFF/Museu Nacional UFRJ 
 
Retórica, teologia e humanismo na América Hispânica: a evangelização no novo 
mundo e suas premissas de persuasão a partir da obra do Frei Diego Valadés. (1533-
1582) 
Dayanne Luz | UNIFESP/CAPES 
 
“Hum extasi da vida”: as suntiosas exéquias do abade Manoel de Mattos Botelho 
celebradas na cidade da Bahia (1744) 
Luciana Onety da Gama Sobral | UFBA 
 
Os irmãos do Rosário no Serro: perfil social, usos e costumes (Minas Gerais, 1716-
1800) 
Ariel Lucas Silva | UFMG/CAPES 
 
Missões franciscanas: ação catequética, fronteiras e culturas e consolidação da fé no 
território português 
Rafael Ferreira Costa | UFPel/CAPES 
 
Os patrimônios do convento da Ajuda e o de Santa Teresa do Rio de Janeiro. O uso 
do dote como forma de garantir a santa riqueza no espaço conventual (1781-1806) 
Amanda Dias de Oliveira Costa | UFRJ/CAPES 
 
Bolés nos cárceres da Inquisição: trajetória, desdobramentos na prisão e sentenças 
Jorge Luiz de Oliveira Costa | UNESP - Assis 
 
Tendo o mar como aliado: a trajetória do forro Pedro da Silva para sacramentar 
seu casamento no Maranhão setecentista 
Marinelma Costa Meireles | IFMA 
 
Extirpação de Idolatrias no Peru vice reinal: Uma investigação a partir do relato de 
Jose de Arriaga e dos processos de Sarmiento de Vivero 
Lorena Gouvea de Araújo | UERJ-FFP FAPERJ 
 
“De portas a dentro”: uma revisão historiográfica das trajetórias familiares nos 
estudos sobre o criptojudaísmo 
Anderson Cordeiro de Moura | UFPE  
 



A metamorfose dos preceitos: aprovação e reprovação na carreira inquisitorial ao 
longo das reformas pombalinas 
Luiz Fernando Rodrigues Lopes | IFB 
 
Bem-nascidos, esquecidos e nascidos – comissários e qualificadores do Santo Ofício 
nos círculos intelectuais e academias literárias da Bahia setecentista 
Grayce Mayre Souza Bomfim | UESB 
 
“Accipe baculum Pastoralis”: Criação do Bispado e Posse do 1° Bispo do Pará (1719-
1724) 
João Antônio Fonseca Lacerda Lima | UFPA 
 
Giraldo José de Abranches, entre a Inquisição e o Bispado (Grão-Pará, 1763-1773) 
Yllan de Matos | UFRRJ/FAPERJ 
 
Exortações à justiça colonial. A publicação lisboeta de um sermão baiano do padre 
Antônio de Sá 
Daniel Pimenta Oliveira de Carvalho | UFRJ/CNPq 
 
Diplomacia e Inquisição na primeira década da Restauração portuguesa 
Thiago Groh de Mello Cesar | UFT 
 
Entre os ramos e a espada: a misericórdia e justiça na representação do Santo Ofício 
português no século XVII (1605 -1643) 
Bruno Fernandes Silva Matos Ribeiro | UFRRJ 
 
A teologia moral como categoria de análise da argumentação processual: conflitos 
matrimoniais julgados pela Real Audiência de Buenos Aires entre fins do século 
XVIII e início do XIX 
Mariangela Célia Ramos Violante | USP/CAPES 
 
Para além do Império: perseguições religiosas, Comunidades e redes neoconversas 
na Modernidade 
Angelo Adriano Faria de Assis | UFV 
 
Inquisição e poderes locais na capitania da Bahia 
Suzana Severs | UNEB 
 
A Comunicação inquisitorial: aspectos da colaboração entre as inquisições 
portuguesa e espanhola 
Lucas Maximiliano Monteiro | IFFAR 
 
A prática administrativa do Santo Ofício no Maranhão do século XVIII: uma análise 
dos registros de correspondências expedidas 
Ferdinand Almeida de Moura Filho | UFPA 
 
Apontamentos sobre legitimidade e qualidade de cor de genitores e inocentes. 
Quando a vida conjugal dos pais interferia na qualidade de cor. Jacutinga, Rio de 
Janeiro, séculos XVIII e XIX 
Moises Peixoto Soares | UFRJ 



 
Dispensas e concubinatos nos sertões do norte de baixo do bispado de Pernambuco, 
o caso da visita do Cônego Garcia Velho do Amaral (1762 - 1766) 
José Rodrigues da Silva Filho | UFRN 
 
Magia amorosa e a busca pelo casamento na Bahia do século XVI 
Daniele Stéfani da Silva Corado | UNEB 
 
A resistência feminina frente ao poder inquisitorial e criptojudaísmo na cristã-nova 
Ana Mendes na Bahia do século XVIII 
Elaine da Silva Santos | UNESB /PPGCHS - UFOB  
 
Corpos e sexualidades dissidentes nos arquivos da Inquisição portuguesa: relações 
de gênero e práticas de feitiçaria (1541-1595) 
Marcus Vinicius Reis | UNIFESSPA 
 
Lavar as mãos, purificar o clero: vigilância da fé nas sacristias de Minas Gerais 
Francislei Lima da Silva | UNICAMP 
 
Um bígamo nas Minas Gerais: casamento, religiosidade e sociedade no século 
XVIII 
Letícia Maia Dias | Universidade de Évora 
 
“Pois és aquele por Deus escolhido para em ti se estabelecer o reinado do mesmo 
cristo”: a circulação das ideias messiânico-milenaristas no Brasil colonial (XVI-
XVIII) 
Israel Andrade dos Reis Valentim | UFJF 
 
Conversão nos sertões de dentro e os escritos de Luigi Vincenzo Mamiani della 
Rovere sobre os Kiriri (1666-1699) 
Ane Luisa Silva Mecenas Santos | UFRN 
 
Entre as virtudes e os vícios: narrativas medievais e imagens modernas como 
mecanismos do disciplinamento moral e religioso na américa portuguesa 
Aldilene Marinho César Almeida Diniz | UFRJ/CEFET-RJ 
 
“Bispo de Sua Magestade”: D. Fr. Tomás da Encarnação Costa e Lima e o 
regalismo pombalino na diocese de Olinda entre 1774-1784 
Marcone Carlos dos Santos Nascimento | UFRPE 
 
Castigo e penalidade no Império Português: Registro de condenados para as galés 
(século XIII) 
Emãnuel Luiz Souza e Silva | UFF/IFMT 
 
O Brasil na correspondência inquisitorial portuguesa - séculos XVII e XVIII 
Daniela Calainho | UFF/UERJ 
 


