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1. APRESENTAÇÃO
O I Congresso Internacional sobre 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.
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Povos indígenas
Professores (nível fundamental, médio e universitários)
Pesquisadores
Alunos de graduação e pós-graduação
Demais interessados na temática do evento

OBJETIVO GERAL

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

O evento será composto de mesas-redondas, conferências e palestras. Cabe destacar a
apresentação de comunicações orais nas modalidades de exposição em Grupo de
trabalho e Pôsteres de acordo com as normas estabelecidas para cada modalidade.
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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 984007493 / +55 92 98207-2168
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CALENDÁRIO
PERÍODO / DATA

AÇÕES
Inscrições Gerais e para apresentação de
comunicações (oral e pôster) nos Grupos de
Trabalho
Divulgação da lista dos trabalhos aprovados para
apresentação nos GTs
Prazo final de entrega dos textos completos
(comunicação oral)
Prazo final para inscrições e pagamentos de
participantes
Credenciamento no evento para os congressistas,
coordenadores de GTs, palestrantes e demais
participantes .
Realização do evento

17/09/2018 a 12/10/2018
22/10/2018
05/11/2018
14/11/2018
14/11/2018 (8h às 17h)
14 a 16/11/2018
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PROGRAMAÇÃO GERAL

Manhã

Tarde
Noite

Manhã

Tarde

Noite

Manhã
Tarde

14/11/2018 – Quarta feira
8h às 12h
Credenciamento (UEA – Tabatinga)
9h às 10h
Solenidade de abertura
10h às
Conferência de Abertura
11h30min
11h30min às
Apresentação Cultural
12h
14h às
Mesa-Redonda
17h30min
17h30min
Intervalo/ Mostra Cultural
18h às 20h
Mesa-Redonda
15/11/2018 – Quinta feira
8h às 9h30min
Mesa-Redonda
9h30min
Intervalo
10h às 12h
Mesa-Redonda
13h30min às
Mesa-Redonda
15h
15h30min às
Exposição de Comunicações (GTs)
18h30min
18h30min
Intervalo/Mostra Cultural
19h às
Mesa-Redonda
20h30min
16/11/2018 – Sexta feira
8h às 12h
13h às
16h30min
16h30min às

Mesa-Redonda
Palestra
Intervalo

Noite
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17h
17h às 18h
18h às 19h
20h

Conferência de Encerramento
Mesa de Encerramento
Atividades Culturais

INSCRIÇÕES E VALORES
Categorias
Professores Universitários/Pesquisadores
Alunos de Pós-Graduação
Profissionais da Educação Básica
Alunos de Graduação, Graduados e Público em Geral
Público Autodeclarado indígena
Público Autodeclarado indígena com apresentação em pôster
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Taxas
R$ 40,00
R$ 20,00
R$ 20,00
R$ 10,00
GRATUITO
R$ 10,00

MODALIDADES E NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Inscrição de trabalho: Comunicação Oral e Pôster
No ato da inscrição, o(s) autor(es) deve(m) indicar o Grupo de Trabalho (GT) ao qual se
vincula o trabalho.
Os Trabalhos podem ser inscritos/submetidos e apresentados na língua portuguesa ou
espanhola.
Os trabalhos na modalidade de comunicação oral serão apresentados nos Grupos de
Trabalho e são reservados à pesquisas de pós-graduandos mestrandos e doutorandos,
assim como, pesquisadores especialistas, mestres e doutores que trabalhem com as
temáticas destacadas .
Os trabalhos na modalidade pôster são indicados para professores da educação básica,
alunos de graduação, graduados, que desenvolvam ou tenham desenvolvido pesquisas
sob orientação de professores universitários (Iniciação científica, monografias,
participação em projetos de pesquisa como voluntários e relatórios de estágios). Serão
considerados pesquisas que apresentem ensaios, estudos, resultados parciais e finais.
As normas de exposição e confecção do Pôster (modelo, metodologia e tamanho para a
apresentação durante o evento) serão disponibilizados na página do evento.
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NORMAS DO EVENTO PARA APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE
RESUMOS E TEXTOS COMPLETOS

Instruções para submissão de RESUMOS
a) Poderão se inscrever como expositores de pôster os discentes de graduação que
tiverem trabalhos relacionados ao tema do evento.
b) 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.
c) Cada resumo poderá ter no máximo até 03 autores. Cada autor poderá inscrever até
no máximo 02 (dois) trabalhos, 01 (um) na modalidade pôster e 01 (um) na modalidade

de 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.
d) Seguir as instruções de formatação do Resumo.
e) Os resumos dos pôsteres e comunicação oral serão avaliados por docentes
designados pela Comissão Científica.
f) As orientações sobre a formatação dos resumos e a formatação do pôster serão
disponibilizadas no site do evento;
g) Caso o trabalho seja aceito, o pôster deverá, obrigatoriamente, ser fixado e retirado
pelo participante no dia e local definidos pela Comissão Científica, sendo de
responsabilidade do expositor verificar essas informações na página do evento.
h) Os pôsteres não devem ser enviados e afixados por terceiros, haja vista que é
fundamental a presença do autor/expositor, no dia da apresentação.
i) Para exposição dos pôsteres os autores devem organizá-los com no mínimo 30 (trinta)
minutos antes do início da sessão e ser retirado somente após a avaliação e entrega dos
certificados.
j) Só serão incluídos na programação do evento, trabalhos em que todos os autores
tenham efetuado o pagamento do valor de inscrição no prazo previsto. O certificado de
apresentação será fornecido somente se o trabalho for apresentado por um dos autores,
não sendo aceitas apresentações feitas por terceiros.
k) Os resumos recomendados para apresentação serão publicados nos Anais
disponibilizado no site do evento.
l) A modalidade comunicação oral será para GTs. Nessa modalidade será submetido o
resumo que, após a aprovação o participante deverá apresentar o artigo completo até o
prazo definido no cronograma do evento para publicação no Anais do evento.
Instruções para submissão dos TEXTOS COMPLETOS
a) Poderão apresentar trabalhos nos GTs, sob a forma de comunicação oral, doutores,
mestres, discentes dos cursos de pós-graduação e especialistas;
b) Os trabalhos apresentados sob a forma de comunicação oral submetidos à avaliação
da Comissão Científica deverão indicar o GT em que melhor se enquadra. Os trabalhos
científicos para avaliação deverão ser submetidos exclusivamente pela internet, até as
24h do dia previsto do cronograma;
c) Cada texto completo poderá ter no máximo até 03 autores. A contagem do número de
trabalho não distingue autoria de co-autoria. Cada autor poderá inscrever até no máximo
01 (UM) trabalho na modalidade 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.
d) É importante observar as instruções de formato dos trabalhos, pois previamente será
realizada uma avaliação dos conteúdos, verificando o cumprimento da formatação
exigida.
e) A avaliação e aceite dos trabalhos na modalidade de comunicação oral são da
responsabilidade dos coordenadores de GTs.
f) Serão oferecidas 15 vagas por GT, e em caso do mesmo não atingir o número mínimo
de participantes poderá ser completado, pela Comissão Científica, com trabalhos
excedentes em outros GTs.
g) As orientações sobre o conteúdo, formação e apresentação dos textos completos
serão disponibilizados no site do evento.
h) É de responsabilidade dos autores a apresentação da comunicação oral e o aviso aos
coordenadores dos GTs de sua indisponibilidade em estar presente no evento, para

permitir eventuais re-organizações dos grupos temáticos. O limite de apresentação de
cada artigo será de no máximo de 15 (quinze) minutos, sendo de responsabilidade do
autor verificar essas informações na página do evento.
i) Os trabalhos orais não devem ser apresentados por terceiros, haja vista que é
fundamental a presença do autor/expositor no dia da apresentação de seu artigo
científico. Só serão incluídos na programação do evento, trabalhos em que todos os
autores tenham efetuado o pagamento do valor de inscrição no prazo previsto. O
certificado de apresentação será fornecido somente se o trabalho for apresentado por
um dos autores, não sendo aceitas apresentações feitas por terceiros.
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NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE TRABALHOS

Os trabalhos devem apresentar resultados de pesquisas científicas e/ou de extensão
(experiências realizadas por professores, pesquisadores, alunos de graduação e pósgraduação e demais profissionais). Os trabalhos devem ser apresentados na forma de
resumo e de texto completo, com as seguintes especificações:
OS RESUMOS 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 e e-mail. Elaborado em espaço simples, tamanho de letra 10, com até 25
linhas, usando editor de texto Word for Windows, fonte Time New Roman, margens de 3
cm, sem citações e referências, justificado, em bloco único de texto, sem parágrafo e
linhas em branco. Deve conter\; introdução, desenvolvimento, principais resultados ou
conclusões. Ao final, indicar o eixo temático em que se enquadra.
OS TRABALHOS COMPLETOS devem ter entre 08 a 12 páginas, seguido de: a) Título:
maiúsculo, negrito, letra (Times New Roman), tamanho 12, com alinhamento
centralizado; b) Nome(s) do(s) autor(es): alinhado à direita, sublinhando o nome do
apresentador. Ex.: SOBRENOME, Nome; c) Vínculo Institucional: Instituição
Universitária, Secretaria de Educação, Escola, Agência de pesquisa a que os autores
estejam vinculados. Alinhado à direita, sem negrito; d) Correio eletrônico: alinhado á
direita, sem negrito. Os trabalhos
completos devem conter Introdução, Desenvolvimento, Considerações Finais ou
Conclusões e Referências seguindo as normas da ABNT. Ao final indicar o eixo temático
a que se refere. A fonte do trabalho deve ser (Times New Roman), tamanho de letra 12,
folha A4 e espaçamento entrelinhas 1,5. Margem superior de 3 cm; inferior, 2cm;
esquerda, de 3 cm, direita, de 2cm. Não utilizar notas de rodapé. Para as referências no
interior do texto utilizar as normas da ABNT.
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GRUPOS DE TRABALHO

GT 1 – Povos indígenas e fronteiras: Terras, Territórios, Mobilidades e Direitos
Indígenas em Luta.
•
Coordenador Dr. Lúcia Marina Puga (PPGICH/UEA)
•
Debatedor Dr. João Carlos Jarochinski Silva (PPGSOF/UFRR)
Resumo: Estudos sobre os povos indígenas em contextos de fronteiras físicas e
simbólicas, processos de territorialidades, territorialização, diálogos entre Estado e
sociedade, os conflitos e as lutas dos povos indígenas para manutenção de seus
direitos, demarcação e homologação de áreas protegidas.

GT 2 – Povos indígenas e fronteiras: Dinâmicas ambientais, conflitos e uso dos
recursos/bens naturais.
•
Coordenador Jocilene Gomes da Cruz (PPGICH/UEA)
•
Debatedor Dra. Antônia Ivanilce Castro (INC/UFAM)
Resumo: Pesquisas sobre os processos de apropriação sociocultural e material dos
bens/recursos naturais, perspectivas de uso da/sobre a natureza, dinâmicas
socioambientais e econômicas, conflitos socioambientais, experiências de gestão
coletivas e manejo de territórios/ecossistemas de uso comum.
GT 3 – Povos indígenas e fronteiras: Gênero, Culturas e Religiosidades
•
Coordenador do GT: Maria das Graças Silva (GEPGENERO/UNIR)
•
Debatedor Msc. Reginaldo Conceição da Silva (PNCSA/NESAM/UEA)
Resumo: Estudos sobre a antropologia indígena/indigenista em fronteiras, história e
memória social, formação dos territórios fronteiriços e o diálogo com o Estado-Nação,
trajetórias biográficas e processos socioculturais sobre representações religiosas,
performances, estudos de gênero e ritos em contextos culturalmente fronteiriços .
GT 4 – Povos indígenas e fronteiras: Saberes locais e Educação Intercultural
Indígena
•
Coordenador do GT MsC Leonardo Ferreira Peixoto (REDES INDÍGENAS/UEA)
•
Debatedor MsC Ildete Freitas de Oliveira (GPLICA/UEA)
Resumo: Saberes e práticas educacionais em contextos de educação escolar indígena,
espaços de aprendizagens não escolares, a dinâmica da fronteira e os panoramas
contemporâneos sobre a educação escolar indígena, ensino bilíngue, currículos,
desafios, perspectivas e experiências.
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COMISSÃO ORGANIZADORA

Coordenador Geral: Dr. Pedro Henrique Coelho Rapozo (NESAM/ PPGICH/UEA)
Dra. Taciana de Carvalho Coutinho (NESAM/UFAM)
Dr. Carlos Gilberto Zarate Botía (GET/UNAL) - Colômbia
Dra. Antônia Ivanilce Castro (UFAM)
Dr. Jonas Dias de Souza (NESAM/UEA)
Dr. Maximo Alfonso Rodrigues Billacres (NESAM/UEA)
MsC Reginaldo Conceição da Silva (PNCSA/UEA)
MsC Rodrigo Oliveira Braga Reis (PPGAS/MN/UFRJ/UFAM)
MsC. Leonardo Ferreira Peixoto (UERJ/UEA)
MsC Ildete Freitas Oliveira (GPLICA/UEA)
MsC. Jefferson Rodrigues de Quadros (NESAM/UEA)
Esp. Weslei Valteran dos Santos (NESAM/UEA)
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COMISSÃO CIENTÍFICA

Coordenadora Geral: Dra. Taciana de Carvalho Coutinho (NESAM/UFAM)
Dr. Joao Pacheco de Oliveira Filho (MN/UFRJ)
Dr Alfredo Wagner Berno de Almeida (PNCSA// PPGICH/UEA)
Dra. Juciene Ricarte Apolinário (PPGH/UFCG)
Dra. Carmen Alveal (UFC/PPGH/UFRN)

Dra. Maria Regina Celestino de Almeida (PPGH/UFF)
Dra. Patrícia Sampaio (PPGH/UFAM/MANAUS)
Dra. Marinete Lourenço Mota (INC/UFAM)
Dra. Antônia Rodrigues da Silva (INC/UFAM)
Dra. Antonia Ivanilce Castro (INC/UFAM)
Dr. Estevão Martins Palitot (PPGA/UFPB)
Dr. Benedito do Espírito Santo Pena Maciel (INC/UFAM)
Dr. Juan Carlos Peña Márquez (NESAM/UEA)
Dr. João Carlos Jarochinski Silva (PPGSOF/UFRR)
Dr. Josue da Costa Silva (GEPCULTURA/UNIR)
Dr. Luciano Cardenes Santos (UNICAMP)
Dr. Juan Alvaro Echeverri (IMANI/ UNAL) Colômbia
Dr. Oscar Alberto Espinosa de Rivero (PUCP) – Peru
Dr. Lúcia Marina Puga (PPGICH/UEA)
Dra. Jocilene Gomes da Cruz (PPGICH/UEA)
Dr Antônio Carlos Witkoski (NUSEC/UFAM)

