I ENCONTRO INTERNACIONAL DA REDE INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E
DIÁLOGOS NO SUL GLOBAL – REDE INTEGRASUL
I COLÓQUIO INTERDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO NO SUL GLOBAL
“TERRITÓRIOS, AMBIENTES, SABERES, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS”
30 e 31 de Outubro de 2019
Praia – Ilha de Santiago – Cabo Verde – África

2ª CIRCULAR
I.

Apresentação

A Universidade Federal do Pará (UFPA, Amazônia, Brasil) e a Universidade de
Cabo Verde (Uni-CV, Cabo Verde, África Ocidental) convidam Pesquisadores/as,
Profissionais e Estudantes vinculados/as a Grupos de Pesquisa, Programas de Pósgraduação e/ou Organizações para participarem do I Encontro Internacional da
Rede Interdisciplinar de Pesquisa e Diálogos no Sul Global – Rede IntegraSUL – e do I
Colóquio Interdisciplinar de Integração no Sul Global “Territórios, Ambientes,
Saberes, Educação e Políticas Públicas”, a se realizar nos dias 30 e 31 de outubro de
2019, na cidade de Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde.
Os eventos serão sediados no Campus Palmarejo da Uni-CV, sob liderança
do Mestrado em Integração Regional Africana (MIRA) e da Escola de Negócios e
Governação (ENG) daquela universidade africana, articuladamente com outros
Programas de Pós-graduação e unidades acadêmicas da Uni-CV e da UFPA,
contando ainda com parceiros nacionais e internacionais – a exemplo da
Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa
(AILPcsh), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB), Cátedra Unesco de Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento
Sustentável, Universidade de Brasília (UnB).
A iniciativa da UFPA (Amazônia, Brasil) e da Uni-CV (Cabo Verde, África)
decorre da parceria histórica de ambas as universidades, que, somadas aos
parceiros nacionais e internacionais, visa constituir um espaço de diálogo
acadêmico com pertinência social no Sul Global, em um contexto em que a
atividade científica está em disputa no cerne da economia, da política e da
educação superior, em tempos complexos e em escala mundial. A UFPA apoia a
iniciativa por meio de suas unidades acadêmicas de graduação e pós-graduação
envolvidas, bem como por meio do Programa de Apoio à Cooperação
Interinstitucional (PACI) da Pró-reitoria de Relações Internacionais (Prointer) e da Próreitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Propesp).
A temática central “Territórios, Ambientes, Saberes, Educação e Políticas
Públicas” do I Colóquio Interdisciplinar de Integração no Sul Global vem ao
encontro da matriz interdisciplinar que referencia os Grupos de Pesquisa e
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Programas de Pós-graduação que lideram a organização do evento. Para além da
interdisciplinaridade, a integração internacional, a interculturalidade, a
interseccionalidade de práticas sociais e no campo das políticas públicas, a
diversidade de gênero e (inter) geracional, a cooperação solidária, são princípios
constitutivos do I Encontro da Rede IntegraSUL e do I Colóquio. Neste sentido, a
temática central traduz-se e transversaliza todos os Círculos Epistemológicos
abordados na Metodologia.
Os pensamentos feminista, ecologista, anti-racista e contra-colonialidade,
entre outros referenciais teóricos que produzem múltiplos olhares sobre a
(re)existência, (re)constituem e (re)configuram novos espaços-tempos e territórios,
provocam novos pensares e saberes, instam pesquisadores/as e ativistas a uma
reflexão profunda sobre as formas como os conhecimentos, a ciência e os saberes
traduzem modelos e práticas de manejo de recursos naturais; de relações sociais e
de produção material; de práticas simbólicas e (inter)culturais; pondo em causa
relações de poder e de conhecimento colonizadoras que pretendem impor
modelos de desenvolvimento, destituir a autonomia dos sujeitos e de suas
coletividades. Vivemos tempos de novas enunciações. O I Colóquio e o I Encontro
da Rede IntegraSUL se alinham com esses tempos de reinvenções.
Nossas universidades e parceiros estão de portas abertas para todos/as que
produzem conhecimentos, dialogam sobre saberes, desenvolvem ensino, pesquisa,
extensão universitária e incidência social inovadora referenciada na produção
acadêmica com pertinência social, comprometida com a diversidade de gênero e
de geração, assente na cooperação solidária.

II.

Objetivos

Os objetivos do I Encontro Internacional da Rede IntegraSUL e do I Colóquio
de Integração no Sul Global são:
➢ Socializar
produções
acadêmicas
interdisciplinares
de
Pesquisadores/as, Grupos de Pesquisa e Programas de Pós-graduação que
tenham no escopo de sua atuação estudos, projetos, pesquisas,
cooperação no e com o Sul Global;
➢

Fortalecer o intercâmbio de saberes produzidos no Sul Global;

➢ Gerar publicações em rede para partilha de conhecimentos do Sul
global;
➢ Dialogar na perspectiva da tecitura interinstitucional da Rede
Interdisciplinar de Pesquisa e Diálogos no Sul Global, a Rede IntegraSUL.

III.

Metodologia

A metodologia do evento contempla a realização de Conferências (keynote
speakers), sessões plenárias temáticas abertas à comunidade acadêmica e
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Círculos Epistemológicos por meio de socialização de pesquisas, estudos e relatos
de experiências com foco no Sul Global. Os Círculos Epistemológicos consistirão em
processos dialógicos sobre pesquisas e experiências de extensão inovadoras e
significativas sobre/no Sul global, oportunizando debates qualificados sobre
temáticas candentes na atualidade. Os Círculos Epistemológicos são:

CÍRCULOS EPISTEMOLÓGICOS
Círculo Epistemológico 1 (CE 1): Educação, Territórios, Identidades e Diversidade
no Sul Global
Ementa do CE 1: propõe-se que o Círculo Epistemológico acolha e debata temas
referentes à Educação, Territórios, Identidades e Diversidade no Sul Global assente
prioritariamente em três pilares: políticas públicas, currículo, formação. Os trabalhos
podem transitar entre diferentes níveis de ensino (educação básica e superior), bem como
diversas modalidades (Educação de Jovens e Adultos/EJA, educação inclusiva, etc). São
aceitos trabalhos no contexto da educação formal e não formal.
Coordenação do CE 1: Dr. Arlindo Vieira (Uni-CV), Dr. Crisanto Barros (Uni-CV), Dra. Mariza
Felipe (FAECS/Campus de Abaetetuba/UFPA), Dra. Vilma Brício (FAECS/PPGCITI/Campus
de Abaetetuba, UFPA), Dra. Vilma Pinho (Campus de Altamira, Campus de
Cametá/PPGEDUC/Procad UFPA-UFAM-UFMT)

Círculo Epistemológico 2 (CE 2): Dimensões das relações socioambientais e
urbano-rurais: territórios, conexões e utopias
Ementa do CE 2: Aborda as co-existências e sobreposições de lógicas urbanas e rurais no
território; processos que revelem os graus de conexão desses universos; as relações entre
sociedade e natureza e seus desdobramentos no acesso à melhores condições de vida e
cidadania.
Coordenador/as do CE 2: Dra. Ana Cláudia Cardoso (PPGAU/UFPA), Dra. Maria de Lourdes
Gonçalves (Uni-CV), Dr. Luís Aragon (PDTU/NAEA/UFPA), Dr. Ricardo Folhes
(PDTU/NAEA/UFPA)

Círculo Epistemológico 3 (CE 3): Nação, Política, (De)Colonialidade e Diversidade:
marcadores sociais da diferença e interseccionalidade no Sul Global
Ementa do CE 3: Assume-se aqui que os silenciamentos, apagamentos e/ou
enquadramentos reguladores de marcadores sociais da diferença (dentre os quais os
relativos à diversidade sexual, ao gênero, à religiosidade, à classe, à regionalidade, à
territorialidade, à etnicidade, à raça etc) são mecanismos inseridos em um dispositivo
essencializador e naturalizador – sustentado pelos sistemas médico-científico e jurídicomoral – de produção do projeto hegemônico de nação em países que reproduzem a
situação colonial. Trata-se aqui de abordar esses mecanismos de silenciamentos,
apagamentos e/ou enquadramentos reguladores dos marcadores sociais da diferença no
âmbito dos processos de construção e manutenção de identidades e ideologias
nacionais, numa perspectiva comparada, multissituada ou global consciente dos efeitos
múltiplos das (novas) situações coloniais e verificar, assim, a relação do campo de
produção de conhecimentos acadêmicos com esses mecanismos no seio desses
processos.
Coordenador/a: Dr. Adilson Semedo (Uni-CV), Dra. Eurídice Monteiro (Uni-CV), Dr. Fabiano
de Souza Gontijo (PPGA/UFPA)

Círculo Epistemológico 4 (CE 4): Políticas Públicas e Direitos Socioambientais no Sul
Global
Ementa do CE 4: Aborda estudos assentes no enfoque Socioambientalista, que propõe a
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redução da pobreza e das desigualdades, a valorização da diversidade cultural e
consolidação do processo democrático, para assegurar a promoção da justiça social e
da equidade, além da ampla participação popular na gestão ambiental (SANTILLI, 2005).
Coordenadores: Dr. Hilton Pereira da Silva (PPGA/UFPA), Dr. José Heder Benatti
(PPGD/UFPA)

Círculo Epistemológico 5 (CE 5): Políticas, Teorias, Percepções e Práticas de
Informação no Sul Global: fontes, memórias e histórias
Ementa do CE 5: Toda e qualquer ciência é composta por uma estrutura técnica e teórica:
fontes primárias, os arquivos, e fontes secundárias pressupondo as bibliotecas e museus;
cientistas; idealizadores e “construtores” da política de implantação e implementação.
Lembrando que a afirmação de uma ciência ou sua negação surge na dinamicidade da
utilização dessa estrutura. Portanto, esses elementos representam “peças científicas”
essenciais tanto para o desenvolvimento de um pensamento, sua comprovação, sua
própria desconstrução, quanto para seu entendimento posterior. Composto por
professores com ampla experiência nas àreas de Informação e História, o grupo pretende
revisitar, analisar e discutir estudos elaborados tendo enquanto objeto principal o “saber”
e o “fazer” no Sul Global.
Coordenadores/a: Dr. Antonio Leão Correia e Silva (Uni-CV), Dr. Marcos Seruffo
(PPGEAA/Campus Castanhal/UFPA), Dra. Maria José Aviz do Rosário (HISTEDBR/PPEB/NEB/
UFPA), Dra. Shirley Carvalhedo Franco (UnB)

Círculo Epistemológico 6 (CE 6): Segurança Pública, Justiça, Conflitos e Cidadania
Ementa do CE 6:
Coordenador/a: Dra. Silvia Almeida (PPGSP/UFPA), Dr. Edson Ramos
(PPGSP/UFPA), Dra. Fernandina Fernandes (FCSHA/Uni-CV)
CRONOGRAMA
Datas Importantes
Submissão
de
Resumos 1ª chamada: de 24 de julho a 25 de agosto
Expandidos para Comunicações de 2019 (encerrada)
Orais
2ª chamada: 31 de agosto a 16 de

setembro de 2019
Divulgação de aceite de Resumos

1ª chamada: até 31 de agosto de 2019
2ª chamada: até 24 de setembro de 2019
Envio de Artigo Completo
Até 30 de setembro de 2019
ATENÇÃO: o objetivo de prazos em duas chamadas é, principalmente, facilitar a
divulgação de resultados em tempo hábil para os pedidos de autorização de
saída do país para participantes que necessitarem.
Dias dos Eventos
30 e 31 de outubro de 2019
NORMAS DE SUBMISSÃO
NORMAS GERAIS
1) Interessados na submissão de trabalhos nos Círculos Epistemológicos devem
efetuar sua INSCRIÇÃO por meio do Google Formulário – Drive, disponível
em https://forms.gle/fW1PwPdEeuV56Wer8
2) A inscrição é GRATUITA.
3) Cada Círculo Epistemológico terá, no máximo, 12 (doze) trabalhos
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selecionados para apresentação na forma de Comunicação Oral.
MODALIDADES
RESUMO EXPANDIDO
1ª PARTE: NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO

1) A submissão de Resumo Expandido deve ser enviada por e-mail de acordo
com o cronograma especificado nesta chamada.

2) O Resumo Expandido deve conter no mínimo 1000 e no máximo 1300 palavras,

incluindo referências e notas, podendo contemplar no máximo 04 (quatro)
autores/as. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Palavras-chave:
Inserir de três a cinco palavras. Serão aceitos como trabalhos, nessa modalidade:

➢ Ensaios (distintos de revisão de literatura) e as pesquisas concluídas ou em
andamento com resultados parciais, que evidenciem elaboração teórica, rigor
conceitual e metodológico na análise, vinculados a um dos Círculos
Epistemológicos do evento. Deve conter objeto de estudo, problema de pesquisa,
objetivos, enfoque teórico, metodologia, discussão e resultados (parciais ou finais),
referências.

➢ Relatos de experiências de programas e/ou projetos de instituições
acadêmicas, organizações da sociedade civil e/ou de organismos internacionais,
concluídas ou em andamento com resultados parciais, que evidenciem
elaboração teórica, rigor conceitual e metodológico na análise, vinculados a um
dos Círculos Epistemológicos do evento. Deve contemplar objeto/foco da
experiência, objetivos do programa e/ou projeto, problemática de base do
programa ou projeto, área de abrangência, fundamentos, metodologia do relato
(análise documental, pesquisa bibliográfica, etc), discussão e resultados do
programa ou projeto, referências.

3) O envio do Resumo Expandido deve ser encaminhado para o e-mail
rede.integrasul@gmail.com. No assunto do e-mail deve constar o nome e o
apelido (sobrenome) + o número do Círculo Epistemológico (CE), por exemplo:
Assunto: João Cabral_CE 2

4) Formatação: Serão aceitos arquivos do tipo: doc ou docx. O texto do resumo

expandido deve ser digitado com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço
simples, com margens superior e esquerda igual a 3cm, inferior e direita igual a
2cm e tamanho do papel A4. O alinhamento deve ser justificado, à exceção do
título. As páginas devem ser numeradas embaixo e à direita, em algarismos
arábicos.
Título: Deve ser centralizado, escrito em letras maiúsculas, em negrito, fonte Times
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New Roman, tamanho 14.
Autoria do trabalho: Abaixo do título, após dar um espaçamento (1,5 linhas),
identificar o(s)/a(s) autor( S/as) do trabalho, seguido(s) da instituição (com SIGLA)
a que se vincula(m), titulação, Faculdade ou Programa de Pós-graduação (ou
correlato) e e-mail de cada autor/a. Indicar também as instituições financiadoras,
se for o caso.

5) Cada pesquisador/a, profissional e/ou estudante pode submeter no máximo 1
(um) Resumo Expandido e posterior Artigo Completo como AUTOR/A e participar
de, no máximo, 2 (dois) trabalhos como CO-AUTOR/A.
ARTIGO COMPLETO
2ª PARTE: NORMAS PARA ENVIO DO TRABALHO COMPLETO

6) Os/As autores/as que tiverem seus resumos expandidos aprovados deverão

enviar texto completo para o e-mail rede.integrasul@gmail.com, até o dia 30 de
setembro de 2019. No assunto do e-mail deve constar o nome e o apelido
(sobrenome) + o número do Círculo Epistemológico (CE), por exemplo: Assunto:
Maria Freire_CE 3

7) Formatação: Os textos completos devem ter entre 12 e 15 páginas, incluindo

as referências. Deve ser digitado com fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaço simples, com margens superior e esquerda igual a 3cm, inferior e direita
igual a 2cm e tamanho do papel A4. O alinhamento deve ser justificado, à
exceção do título. As páginas devem ser numeradas embaixo e à direita, em
algarismos arábicos. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as
normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Título: Deve ser centralizado, escrito em letras maiúsculas, em negrito, fonte Times
New Roman, tamanho
Autoria do trabalho: Abaixo do título, após dar um espaçamento (1,5 linhas),
identificar o(s)/a(s) autor( S)/(as) do trabalho, seguido(s) da instituição (com
SIGLA) a que se vincula(m), titulação, Faculdade ou Programa de Pós-graduação
(ou correlato) e e-mail de cada autor/a. Indicar também as instituições
financiadoras, se for o caso.
Palavras-chave: Colocar de três a cinco palavras-chave.
PUBLICAÇÃO
Os artigos completos submetidos conforme as normas serão publicadas no
Ebook do Evento.

Data
30 de
Outubro
de 2019

PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO
(Em construção. Divulgação em breve)
Horário
Local
Atividades
8h
Credenciamento
Abertura
Mesa: UNI-CV, UFPA, AILPcsh
Conferência de Abertura
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31 de
Outubro
de 2019

Círculos Epistemológicos
Círculos Epistemológicos
Reunião da Rede IntegraSUL
Mesa Redonda
Encerramento

CIRCUITO
CIRCUITO SOCIOCULTURAL NA ILHA DE SANTIAGO
Nos dias 28 e 29 de outubro de 2019, realizar-se-á um Circuito Sociocultural na Ilha
de Santiago, com visita a pontos históricos a exemplo do Campo de
Concentração do Tarrafal, Ribeira Grande (Cidade Velha), entre outros.
O detalhamento sobre o Circuito Sociocultural na Ilha de Santiago constará da 2ª
Circular, assim como os custos individuais. O pagamento deverá ser feito
previamente à empresa que dará suporte ao Circuito Sociocultural, não sendo,
portanto, responsabilidade da Coordenação garantia de participantes dos
eventos no Circuito Sociocultural.

COORDENAÇÃO E COMISSÕES DOS EVENTOS
COORDENAÇÃO GERAL
Dra. Jacqueline Freire (Fadecam/Campus de Abaetetuba/UFPA)
Dr. Odair Barros-Varela (MIRA/Uni-CV)
COMISSÃO CIENTÍFICA
Dr. Edson Ramos (PPGSP/UFPA)
Dr. Fabiano Gontijo (PPGA/UFPA)
Dra. Jacqueline Freire (ELOSS/UNILAB/UFPA e FADECAM/Campus de
Abaetetuba/UFPA)
Dra. Joyce Otania (FAECS/PPGCITI/Campus de Abaetetuba/UFPA)
Dr. Luís Arágon (PDTU/NAEA/UFPA)
Dra. Mariza Felipe (FAECS/Campus de Abaetetuba/UFPA)
Dr. Odair Barros-Varela (MIRA/Uni-CV)
Dr. Ricardo Folhes (PDTU/NAEA/UFPA)
Dra. Rosângela Nogueira (FACL/PPGCITI/Campus de Abaetetuba/UFPA)
Dra. Silvia Almeida (PPGSP/UFPA)
Dra. Vilma Brício (FAECS/PPGCITI/Campus de Abaetetuba/UFPA)
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Ariana Vaz (Mestranda MIRA/Uni-CV)
Dra. Ana Cláudia Cardoso (PPGAU/UFPA)
Assis Anderson (Mestrando em Ensino e Formação Docente Profissional/ELOSS/UNILAB)
Davison Arrumo (Cátedra Amílcar Cabral)
Grazielle Azevedo (Discente/FADECAM/Campus de Abaetetuba/UFPA)
Kamilla Diniz Oliveira (Mestranda PPGAU/UFPA)
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Dr. Marcos Seruffo (PPGEAA/UFPA)
Raquel Morais (Mestranda PPGAU/UFPA)
Dra. Vilma Pinho (PPGEDUC/Procad UFPA-UFAM-UFMT/Campus de Cametá)
COMITÊ CIENTÍFICO
Dr. Arlindo Vieira (Uni-CV)
Dr. Adilson Filomeno Semedo (Uni-CV)
Dr. Antonio Leão Correia e Silva (Uni-CV)
Dra. Ana Paula Sthel Caiado (ICEN/UNILAB)
Dr. Crisanto Barros (Coordenador do PPGCS, Uni-CV)
Dr. Elcimar Martins (ICEN/ELOSS/UNILAB)
Dra. Elisangela André (ICEN/ELOSS/UNILAB)
Dra. Eurídice Monteiro (Uni-CV)
Dra. Josenilda Maués (PPEB/NEB/UFPA)
Dra. Maria de Lourdes Gonçalves (ECAA/Uni-CV)
Dra. Maria José Aviz do Rosário (PPEB/NEB/UFPA)
Dr. Saidu Bangura (Uni-CV)
Dra. Sinara Mota (ICEN/ELOSS/UNILAB)
Dra. Sofia Lerche Vieira (PPGE/UECE, Cátedra UNESCO em Aprendizagem Global e
Educação para a Cidadania Global, Universidade da Califórnia, Los Angeles,
EUA)
Dra. Vilma Pinho (PPGEDUC/Procad UFPA-UFAM-UFMT/Campus de Cametá)
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO ENVOLVIDOS
Universidade de Cabo Verde (Uni-CV)
Programa de Mestrado em Integração Regional Africana (MIRA)
Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS)
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Programa de Pós-graduação em Antropologia (PPGA)
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU)
Programa de Pós-Graduação em Cidades: Territórios e Identidades (PPGCITI)
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PDTU)
Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD)
Programa de Pós-graduação em Educação e Cultura (PPGEDUC e Procad
UFPA/UFMT/UFAM))
Programa de Pós-graduação em Estudos Antrópicos da Amazônia (PPGEAA)
Programa de Pós-graduação em Segurança Pública (PPGSP em parceria com a Uni-CV)
Programa de Pós-graduação em Serviço Social (PPGSS)
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
Mestrado em Ensino e Formação Docente (parceria UNILAB-IFCE)

DIVULGAÇÃO E CONTATO
Página do evento: @coloquiointegrasul
Contatos podem ser feitos via o email: rede.integrasul@gmail.com
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