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Nome: Gabriely Nascimento Varela                     Data de nascimento: 07/09/1994  

Nacionalidade: Brasileira                                Naturalidade: Natal- RN  

Endereço residencial: Rua Atalaia n° 21, conjunto Jiqui, Neópolis.  

Telefone para contato: (84) 9 96444294 celular / (84) 9 9943-7812 whatsapp  

E-mail: gabriely-varela@hotmail.com  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9863162128342401 

Formação Acadêmica  

Nível superior  

Curso: Serviço Social  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

 

Curso: Pedagogia, em andamento.  

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

 

Pós-Graduação:  

História e Cultura Afro-brasileira  

Instituição: Uniasselve  

 

Mestrado:  

Antropologia Social 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

Experiências e Atividades Complementares  

Nêgedi, pesquisadora no núcleo desde 2015, Núcleo de Pesquisa em 

Educação, Gênero e Diversidade. O grupo tem sede no IFRN Campus Central, 

promove discussões sobre direitos humanos, questões étnico raciais e 

diversidade dentro e fora da instituição. Realiza atividades na comunidade 

indígena do Catu e na comunidade quilombola Acauã. 

Centro de Referência em Direitos Humanos (Trabalhos com enfoque nos 

Direitos Humanos e algumas especificidades como: Violência contra a mulher, 



Intolerância Religiosa, comunidades tradicionais e Gênero/ Diversidade), atuou 

como aluna bolsista nos anos de 2015 a 2016 – Projeto de Extensão UFRN;  

Programa Trilha Potiguares, Programa de Extensão com efetiva interação 

entre a Universidade e a população de pequenos municípios do Rio Grande do 

Norte. Exerceu atividades de arte e cultura com enfoque nas questões étnico 

raciais nos anos de 2015 a 2019 no programa. Em 2015 no município de 

Riachuelo, 2016 no município de Ielmo Marinho, 2018 no município de Lagoa de 

Pedras e em 2019 no município de São Fernando;  

PIBID Pedagogia, Programa que visa à formação e incentivo à docência para a 

educação básica. Exerceu atividades no CMEI Fernanda Jales em turmas da 

educação infantil, trabalhando identidade e a cultura popular. Aluna bolsista nos 

anos de 2018 a 2019;  

Nação Zambêracatu, Primeira Nação de maracatu do Rio Grande do Norte, tem 

como principal objetivo difundir a cultura negra na cidade do Natal através das 

expressões musicais negras da cultura popular tendo como fundamento o 

maracatu de baque virado.  Batuqueira no grupo desde o ano de 2016, onde 

além de tocar também promove, junto ao grupo, atividades de discussão e 

promoção da cultura da cultura negra na cidade de Natal com destaque para os 

festejos do 2 de fevereiro, Julho das Pretas e Novembro Negro.    

 

Competências  

É multiartista e pesquisadora. Os projetos e trabalhos de pesquisa/artísticos que 

desenvolve são fruto dos estudos que vem realizando nos últimos 9 anos dentro 

da temática étnico racial. Possui larga experiência em atividades grupais e em 

comunidades: quilombolas, indígenas, grupos de mulheres e crianças. Trabalha 

e comunica-se bem em grupo e se relaciona facilmente com os indivíduos. 

Possui conhecimentos de informática e produção de conteúdo visual para 

páginas de internet (posts, carrosséis e postagens de maneira geral).  


