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Instituições executoras 
Universidade do Estado do Amazonas 
Universidade Federal do Amazonas 
 
Instituições Financiadoras 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM 
 
Instituições apoiadoras 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH-UEA) 
Consórcio Humanitas UEA 
Programa de Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (ILMD-FIOCRUZ Amazônia) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro/Museu Nacional do Rio de Janeiro – UFRJ/MN 
Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB 
Universidade Federal de Roraima - UFRR 
Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 
O II Congresso Internacional dos Povos Indígenas em fronteiras Amazônicas é um 

evento voltado para os diálogos entre pesquisadores nacionais e internacionais 
possibilitando a construção de indicadores para um cenário socioterritorial, geopolítico e 
ambiental das dinâmicas e condições de vivência sobre populações humanas em faixas 
de fronteiras internacionais. O evento é organizado pelo Núcleo de Estudos 
Socioambientais da Amazônia – NESAM através do apoio institucional do Programa de 
Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas – PPGICH, da Universidade do 
Estado do Amazonas. 

O Congresso será realizado na Cidade de Tabatinga, município do Estado do 
Amazonas localizado na região de tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, atenderá a 
um público alvo interessado em discutir a temática dos Povos Indígenas em contextos de 
fronteiras, estas consideradas para além de suas atribuições geopolíticas e territoriais, 
sendo socioculturais, político-econômica e étnicas. A proposta será discutida diretamente 
com representantes das diferentes etnias buscando analisar os desafios e os conflitos da 
contemporaneidade diante da atual conjuntura política e econômica latino-americana. 
Para isso, Representações populares indígenas, Pesquisadores, Professores e 
Estudantes Universitários são convidados a compor uma reflexão onde todos possam 
contribuir para futuras pesquisas e colaborações que possibilitem pensar o hoje e o 
amanhã das sociedades indígenas na panamazônia. 

A vasta distribuição territorial dos povos indígenas panamazônicos chama a 
atenção dos cientistas sociais e ambientais diante do crescimento dos conflitos políticos e 
econômicos emergidos na contemporaneidade.  A história dos seus territórios, os direitos, 
a educação intercultural e, a exploração dos recursos naturais são temas pertinentes a 
serem apresentados e colocados em pauta na discussão entre os Povos Indígenas e 
Pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento. 

O evento contribuirá para estabelecer uma rede colaborativa e assertiva nos 
âmbitos nacional e internacional possibilitando o desenvolvimento de pesquisas entre os 
programas de pós-graduação regionais e também dando voz aos Povos Indígenas 
amazônicos.  



O Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia – NESAM vinculado a 
Universidade do Estado do Amazonas, juntamente com o Programa de Pós-graduação 
Interdisciplinar em Ciências Humanas apresentam uma proposta que possibilite o 
envolvimento de instituições públicas de pesquisa e sociedade civil para um intercâmbio 
de saberes interdisciplinares que dialoguem sobre as iniciativas e experiências sobre 
gestão dos territórios de uso comum e a conservação dos bens naturais protagonizados 
pelo etnoconhecimento das sociedades rurais indígenas amazônicas nos mais diversos 
significados sobre fronteiras.  

A proposta visa incentivar a produção científica dos grupos de pesquisa das 
Universidades envolvidas discutindo as suas potencialidades acadêmicas em contextos 
de fronteira panamazônica nas diferentes áreas de conhecimento dos cursos de 
graduação e pós-graduação. Com isso, promoveremos o intercâmbio entre pesquisadores 
e estudantes de Universidades participantes do Congresso, possibilitando a reafirmação 
de convênios interinstitucionais de pesquisas. 

Como resultado destas atividades planejamos, com vistas à popularização do 
conhecimento científico produzido neste contexto, a circulação de publicação em formato 
impresso e/ou digital organizado pela editora da Universidade do Estado do Amazonas 
contendo os artigos e trabalhos a serem apresentados nas sessões temáticas do evento, 
bem como a elaboração de dossiê temático em periódico indexado na revista do Programa 
de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. 

Seus impactos poderão ser estimados pelas possibilidades da geração de 
subsídios empíricos e teóricos para investigações em nível de pós-graduação em 
Universidades Nacionais e Internacionais. Com este contexto, considera-se que o 
congresso nos permitirá a realização de uma articulação em rede para a construção de 
projetos científicos voltados para a realidade socioambiental contemporânea das 
dinâmicas transfronteiriças. O envolvimento dos profissionais participantes possibilitará 
um diálogo interinstitucional entre investigadores e a produção acadêmica em destaque, 
gerando a sistematização de informações para a publicação de material bibliográfico sobre 
o tema do evento. Assim, espera-se que com a realização do congresso as organizações 
envolvidas, lideranças comunitárias, professores e pesquisadores sejam melhores 
preparados para a mobilização de parcerias, apoios e cenários para a construção de 
políticas públicas para a realização de projetos e ações que envolvam o protagonismo dos 
povos indígenas. 

 
 

2. PÚBLICO ALVO 
 

● Povos indígenas  
● Professores (nível fundamental, médio e universitários) 
● Pesquisadores 
● Alunos de graduação e pós-graduação 
● Demais interessados na temática do evento 

 
 
3. OBJETIVO GERAL 
 
Realizar o II Congresso de âmbito Internacional dos povos indígenas em fronteiras 
Amazônicas que permitirá construir uma rede colaborativa nos âmbitos nacional e 
internacional para discussões interdisciplinares sobre os povos indígenas. 
 



 
4. METODOLOGIA 
 
O evento será composto de palestras, mesas-redondas, conversatório indígena, 
lançamento de livros, grupos de trabalho, exibição de documentários e webnários. Cabe 
destacar a apresentação de comunicações orais nas modalidades de exposição em Grupo 
de trabalho. A programação ocorrerá de forma online e presencial.  
 
 
5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 
 
Universidade do Estado do Amazonas 
Endereço: Avenida da Amizade, n° 74, Bairro Centro, Cep. 69640-000,  
E-mail para contato: cipifgeral@gmail.com 
Telefone: +55 92 98251-5381 / +55 83 99610-4423 / +55 97 99188-2345 / +55 97 98400-
7493 / +55 92 98207-2168 
 
 
 
6. CALENDÁRIO 
 

PERÍODO / DATA AÇÕES 

04/10/2020 a 03/11/2020 Inscrições Gerais  

04/10/2020 a 31/10/2020 Submissão dos resumos expandidos 

01/11/2020 a 06/11/2020 
Análise dos resumos expandidos pela comissão 

científica 

04/11/2020 
Webnar: Pesquisa com os povos indígenas: 

metodologias indígenas 

07/11/2020 Resultados dos resumos expandidos aprovados 

11/11/2020 Webnar: Década internacional das línguas indígenas   

16/11/2020 Apresentação dos GTs online: GT1, GT2 e GT3 

17/11/2020 Apresentação dos GTs online: GT4, GT4 e GT6 

24/11/2018 (8h às 17h) 
Credenciamento no evento para os congressistas, 

coordenadores de GTs, palestrantes e demais 
participantes . 

24-25-26/11/2020 Realização do Evento híbrido 

 
 
7. PROGRAMAÇÃO GERAL EM FORMATO ONLINE (WEBNARIO) E 

PRESENCIAL 
 

04/11/2020 – Quarta feira  

Início: 15h:00 Tabatinga – 16h:00 Manaus – 17h:00 Brasília 

Webnar: Pesquisa com os povos indígenas: metodologias indígenas 

 
 

11/11/2020 – Quarta feira  

Início: 15h:00 Tabatinga – 16h:00 Manaus – 17h:00 Brasília 

Webnar: Decáda Internacional das línguas indígenas 

 



 

16/11/2020 – Quarta feira  

Início: 16h:00 Tabatinga – 17h:00 Manaus – 18h:00 Brasília 

Apresentações Orais GT1 – GT2 – GT3  

 

17/11/2020 – Quarta feira  

Início: 16h:00 Tabatinga – 17h:00 Manaus – 18h:00 Brasília 

Apresentações Orais GT4 – GT5 – GT6 

 
 

24/11/2020– Quarta feira 

Manhã 

8h às 12h Credenciamento (UEA – Tabatinga) 

9h às 10h Mesa solene de Abertura 

10h30 às 12h Conferência de Abertura 

Tarde 14h às 17h Mesa-Redonda 

Noite 17h30 às 19h Exibição de Documentário 

 

25/11/2020 – Quinta feira 

Manhã 

8h às 10h30min Mesa-Redonda 

10h30min Intervalo 

11h às 12h Conferência  

13h30min às 
16h30min 

Exposição de Comunicações (GTs) 

Noite 
17h30min às 

19h 
Exibição de Documentário 

 

26/11/2020– Sexta feira 

Manhã 
8h às 

10h30min 
Mesa-Redonda 

 10h30min Intervalo 

 11h às 12h Conferência 

Tarde 
14h às 18h Conversatório  

18h às 
18h30min 

Intervalo 

Noite 

18h às 
19h30min 

Lançamento de livros 

18h Cerimônia de Encerramento 

 
 

8. INSCRIÇÕES GRATUITAS 
 

 
9. NORMAS DO EVENTO PARA APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE 

RESUMOS EXPANDIDOS – TEMPLATE NA PÁGINA DO CONGRESSO 
 
Instruções para submissão de RESUMOS EXPANDIDOS 
 
NORMAS DO EVENTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO E PUBLICAÇÃO DE 
RESUMO EXPANDIDO EM ANAIS DO EVENTO 



 
O II CIPIF terá como modalidade de participação acadêmica a apresentação de 
comunicações orais nos Grupos de Trabalhos em formato presencial (limitado a 5 
apresentações) e online (limitado a 5 apresentações). Os grupos de trabalho com 
apresentação de comunicações orais em formato online ocorrerão nos dias 17 de 
novembro de 2021 (GT 1, 2 e 3) e dia 18  de novembro de 2021 (GT 4, 5 e 6) com a 
participação de coordenadores e debatedores do evento. 
 
GRUPOS DE TRABALHOS – GTs 
 
GT 1 – Povos indígenas e fronteiras: Terras, territórios e demarcações. 
GT 2 – Povos indígenas e fronteiras: Dinâmicas ambientais e exploração dos recursos 
naturais. 
GT 3 – Povos indígenas e fronteiras: Transformações políticas e deslocamentos. 
GT 4 – Povos indígenas e fronteiras: Educação Indígena. 
GT 5 – Povos indígenas e fronteiras: Saúde Indígena. 
GT 6 –  Povos indígenas e fronteiras: Mulheres Indígenas em Movimentos. 
 
a) Serão aprovados para cada GT o máximo de 10 trabalhos sendo 5 para apresentação 
Oral presencial e 5 para apresentação oral online. No ato da inscrição o participante 
deverá indicar a modalidade de apresentação escolhida (Presencial ou Online). 
b) Poderão se inscrever como expositores de apresentação oral discentes de graduação, 
pós-graduações e pesquisadores que tenham trabalhos relacionados ao tema do evento. 
c) Os resumos submetidos à avaliação deverão indicar o GT que melhor se enquadra. Os 
resumos para a avaliação deverão ser submetidos exclusivamente na página do evento 
http://www.cipif.net/   
d) Cada resumo poderá ter no máximo até 03 autores. Cada autor poderá inscrever até 
no máximo 01 (um) trabalho, na modalidade comunicação oral. Ressalva-se que cada 
trabalho deverá ser inédito e que o mesmo não poderá ser apresentado em mais de uma 
área temática e modalidade. 
e) Seguir as instruções de formatação do Resumo expandido. 
f) Os resumos para comunicação oral serão avaliados pela Comissão Científica do evento. 
g) As orientações sobre a formatação dos resumos expandidos serão disponibilizadas no 
site do evento; 
h) O certificado de apresentação será fornecido somente se o trabalho for apresentado 
por um dos autores, não sendo aceitas apresentações feitas por terceiros. 
i) Os resumos recomendados para apresentação serão publicados nos Anais 
disponibilizado no site do evento (http://www.cipif.net/). 
 
Os trabalhos devem apresentar resultados de pesquisas científicas e/ou de extensão 
(experiências realizadas por professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-
graduação e demais profissionais). Os trabalhos devem ser apresentados na forma de 
resumo expandido, com as seguintes especificações: 
 
O resumos expandidos devem conter título em letras maiúsculas e em negrito, seguido do 
nome do(a) autor(a), sublinhando o nome do(a) apresentador(a), instituição de origem, 
financiamento (se houver) e e-mail. Elaborado em espaço simples, tamanho de letra 12, 
com tamanho de 4 a 7 mil caracteres com espaços, utilizando editor  no formato .DOC ou 
.DOCX, fonte Time New Roman, margens de 3 cm, justificado. Deve conter: introdução, 



desenvolvimento, principais resultados ou conclusões. Ao final, indicar o eixo temático em 
que se enquadra. 
 
 
10. GRUPOS DE TRABALHO 

 
 

GT 1 – Povos indígenas e fronteiras: Terras, territórios e demarcações. 

Coordenador: Susy Simonetti (PPGICH- UEA) 

Debatedor: MsC Mislene Mendes (Fundação Nacional do Índio – FUNAI) 

 

GT 2 – Povos indígenas e fronteiras: Dinâmicas ambientais e exploração dos recursos 

naturais. 

Coordenador: Prof. Dr Antonio Carlos Witkoski (UFAM) 

Debatedor: MsC. Fabricio Gatagon Suruí (Museu Paraense Emílio Goeldi) 

 

GT 3 – Povos indígenas e fronteiras: Transformações políticas e deslocamentos 

Coordenador: Prof. Dra Lúcia Marina Puga Ferreira  (PPGICH- UEA) 

Debatedor: Prof. Dra. Gimima Melo da Silva (PPGICH- UEA) 

 

GT 4 – Povos indígenas e fronteiras: Educação Indígena 

Coordenador: Prof. Dra. Jocilene Cruz (PPGICH- UEA) 

Debatedor: Ligiane Pessoa (INC-UFAM) 

 

GT 5 – Povos indígenas e fronteiras: Saúde Indígena. 

Coordenador: Prof. Dr. Marcilio Sandro de Medeiros (ILMD/FIOCRUZ Amazônia) 

Debatedor: Prof. Dra. Maria de Lourdes Beldi de Alcântara (FMUSP) 

 

GT 6 – Povos indígenas e fronteiras: Mulheres Indígenas em Movimentos. 

Coordenador: Maria Rossi Idarraga (PNPD – PPGAS/Museu Nacional-UFRJ) 

Debatedora: Samela Sateré (UEA / AMISM – Associação das Mulheres Indígenas Sataré Mawé) 

 
 
11. COMISSÃO ORGANIZADORA  
 
Coordenador Geral: Coordenador Geral: Dr. Pedro Henrique Coelho Rapozo (NESAM/ 

PPGICH/UEA) 

Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida (UEMA/UEA) 

Dr. João Carlos Jarochinski Silva (PPGSOF/UFRR) 

Dr. Joao Pacheco de Oliveira Filho (MN/UFRJ) 



Dr. Jonas Dias de Souza (NESAM/UEA) 

Dr. Júlio Cesar Schweickardt (FIOCRUZ) 

Dr. Leonardo Ferreira Peixoto (UEA/REDES INDÍGENAS) 

Dr. Maximo Alfonso Rodrigues Billacres (NESAM/UEA) 

Dra. Antônia Ivanilce Castro Dácio (UFAM) 

Dra. Geise de Góes Canalez (INC-UFAM) 

Dra. Taciana de Carvalho Coutinho (UFAM) 

MsC Reginaldo Conceição da Silva (PNCSA/UEA) 

MsC Rodrigo Oliveira Braga Reis (PPGAS/MN/UFRJ/UFAM) 

 
12. COMISSÃO CIENTÍFICA 
 
Coordenadora Geral: Dra. Taciana de Carvalho Coutinho (NESAM/UFAM) 

Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida (UEMA/UEA) 

Dr. Antônio Carlos Witkoski (UFAM) 

Dr. João Pacheco de Oliveira Filho (MN/UFRJ) 

Dr. Jonas Dias de Souza (NESAM/UEA) 

Dr. Leonardo Ferreira Peixoto (UEA/REDES INDÍGENAS) 

Dr. Maximo Alfonso Rodrigues Billacres (NESAM/UEA) 

Dra. Antônia Ivanilce Castro Dácio (UFAM) 

Dra. Geise de Góes Canalez (INC-UFAM) 

Dra. Juciene Ricarte Apolinário (PPGH/UFCG) 

Dra. Katiane Silva (UFPA) 

Dra. Ligiane Pessoa dos Santos Bonifácio (INC/UFAM) 

Dra. Maria Rossi Idarraga (UFRJ) 

Dra. Rita de Cássia Melo dos Santos (UFPB) 

MsC. Reginaldo Conceição da Silva (PNCSA/UEA) 

MsC. Rodrigo Oliveira Braga Reis (PPGAS/MN/UFRJ/UFAM) 

 
  


