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Chamada de Pesquisa da Cátedra Paulo Freire da Amazônia - nº. 

01/2017  

O legado de Paulo Freire para a educação na Amazônia 

 

A Cátedra Paulo Freire da Amazônia, liderada pelo Núcleo de Educação Popular 

Paulo Freire (NEP) do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade 

do Estado do Pará (UEPA) torna pública a presente Chamada de Pesquisa e convida os 

Grupos de Pesquisa de Instituições de Ensino Superior (IES), Entidades da Sociedade 

Civil e Movimentos Sociais da Amazônia interessados a apresentarem propostas nos 

termos aqui estabelecidos. 

1. Objeto: 

1.1. Do objeto:  

Constitui objeto desta Chamada promover atividades de pesquisa multi e 

interdisciplinares articuladas entre Grupos de Pesquisa de Instituições de Ensino 

Superior (IES), Entidades da Sociedade Civil e Movimentos Sociais da Amazônia, que 

contribuam para o registro da história, memória e atualidade do legado de Paulo Freire 

para a educação na Amazônia. São indicados os seguintes eixos temáticos prioritários 

de pesquisa: 

a) Paulo Freire: história e memória na educação na Amazônia; 

b) Releitura de obras de Paulo Freire e sua interface com o contexto amazônico; 

c) Paulo Freire e Educação Popular na Amazônia: memória, atualidades e 

perspectivas;  

d) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o Pensamento Freireano na Amazônia;  

e) Educação do Campo, das águas e das florestas na Amazônia e as repercussões 

do pensamento freireano na práxis educativa;  

f) Educação indígena e o contributo de Paulo Freire na Amazônia; 

g) Educação quilombola e o pensamento de Paulo Freire na Amazônia;  

h) Educação e movimentos sociais na Amazônia: o legado de Paulo Freire na inter-

relação política e educação;  
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i) Escola pública popular e as repercussões do pensamento de Paulo Freire nas 

redes de ensino na Amazônia; 

j) Paulo Freire, educação e diversidade na Amazônia;  

k) Educação e práxis educativa inspiradas em Paulo Freire na Amazônia;  

 

1.2. Contextualização 

A Cátedra Paulo Freire da Amazônia, aprovada pela Resolução nº. 1.249/2016 – 

CONCEN/CCSE/UEPA, de 21 de novembro de 2016, é constituída por universidades, 

redes públicas de ensino, instituições educacionais, movimentos, organizações sociais e 

fóruns localizadas em diferentes estados da Amazônia, com o objetivo de desenvolver 

atividades de pesquisa, formação, intervenção, publicações, eventos, dentre outras, 

tendo como base o legado de Paulo Freire. 

A Cátedra Paulo Freire da Amazônia, coordenada pelo Núcleo de Educação 

Popular Paulo Freire – NEP, da Universidade do Estado do Pará, congrega inicialmente 

pesquisadores e grupos de pesquisa, educadores, profissionais, militantes que se 

referenciam pelo legado de Paulo Freire, dos seguintes estados da federação: Pará, 

Amapá e Amazonas, representados pelas seguintes instituições: UEPA – Universidade 

do Estado do Pará; UFPA – Universidade Federal do Pará; IFPA – Instituto Federal do 

Pará; UNIFAP – Universidade Federal do Amapá; UEA – Universidade do Estado do 

Amazonas; UFAM - Universidade Federal do Amazonas; UNIPOP – Instituto 

Universidade Popular. 

Conta também com a participação de militantes de movimentos sociais da região 

e professores da educação básica, comprometidos com a luta por um projeto popular de 

sociedade e educação. 

A iniciativa de constituição de uma Cátedra Paulo Freire na região amazônica 

tem como propósitos o fomento à leitura, à pesquisa e à formação sobre a educação 

popular freireana, bem como o estímulo à realização de intervenções e práticas 

educativas libertadoras em distintos espaços sociais e educacionais da Amazônia, 

contribuindo para a formação de uma ampla rede de sujeitos, coletivos, instituições, 

entidades, organizações, movimentos sociais e fóruns inspirados pelo legado freireano. 

A presente Chamada de Pesquisa coaduna-se com estes propósitos, tendo como 

finalidade ampliar a rede de investigadores em distintos territórios da Amazônia, 
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desenvolvendo, desse modo, uma produção científica crítica sobre o legado de Paulo 

Freire para a educação nesta região.   

1.3. Objetivos:  

a) Estimular a produção acadêmica com pertinência social sobre o legado de Paulo 

Freire na Amazônia;  

b) Incentivar a cultura de produção acadêmica em rede que aglutine Grupos de 

Pesquisa, Entidades da Sociedade Civil e Movimentos Sociais da Amazônia;  

c) Fortalecer a rede liderada pela Cátedra Paulo Freire da Amazônia;  

d) Contribuir para a produção de uma publicação em rede sobre o legado de Paulo 

Freire na Amazônia;  

 

2. Cronograma: 

Fases Datas 

(2017) 

Lançamento da Chamada no site oficial da UEPA 10 de fevereiro  

Data limite para submissão das propostas 17 de março 

Análise das propostas submetidas  20 a 24 de março 

Divulgação do Resultado preliminar da análise das propostas 

no site oficial da UEPA e por email aos proponentes  

28 de março 

Prazo para interposição de recurso  30 de março 

Divulgação final das propostas de pesquisas aprovadas no site 

oficial da UEPA e por email aos proponentes 

03 de abril 

Período de execução dos projetos 04/2017 a 04/2018 

 

3. Critérios de Elegibilidade: 

3.1. Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios e sua ausência 

resultará no indeferimento da proposta.  

3.2. Quanto ao Proponente e Equipe: 
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3.2.1. O proponente, que é o responsável pela apresentação da proposta, deve atender, 

obrigatoriamente, aos itens abaixo:  

3.2.1.1. Estar cadastrado em grupo de pesquisa no Diretório do CNpq, para 

proponentes vinculados às IES da Amazônia; 

3.2.1.2. Estar vinculado a alguma entidade da sociedade civil ou de movimento 

social com reconhecida atuação na Amazônia, comprovando tal vínculo por meio de 

declaração a ser anexada no ato de submissão da proposta; 

3.2.1.3. A proposta deverá ser elaborada e executada por equipe multidisciplinar 

de pesquisadores; 

3.2.1.4. O proponente, responsável pela apresentação da proposta, deve atender, 

obrigatoriamente, aos itens abaixo:  

a) possuir o título de doutor ou perfil científico equivalente e ter seu currículo 

cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado até a data limite para submissão da 

proposta, para proponentes vinculados às IES da Amazônia;  

b) possuir na equipe pelo menos um membro com o título de mestre para propostas 

oriundas de entidade da sociedade civil ou de movimento social com reconhecida 

atuação na Amazônia; 

c) ter produção acadêmica anterior ou experiência concreta vinculada à temática de 

pesquisa, evidenciada no primeiro caso pelo currículo lattes do proponente e no segundo 

caso por declaração de experiência do proponente anexada no ato de submissão; 

d) responsabilização pela coordenação e execução da pesquisa, mobilizando para tal os 

recursos financeiros, materiais e humanos necessários para a consecução da pesquisa no 

prazo mínimo de 06 (seis) e máximo de 12 (doze) meses. Portanto, os recursos 

financeiros e não-financeiros são de responsabilidade do proponente; 

e) comprometer-se formalmente em divulgar os resultados da pesquisa na forma de 

artigo em livro ou e-book a ser viabilizada pela Cátedra Paulo Freire da Amazônia; 

f) propor composição de equipe que reflita a multi ou interdisciplinaridade do projeto de 

pesquisa. 
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4. Submissão da proposta: 

4.1. As propostas serão exclusivamente submetidas por meio do envio para o email 

catedrapaulofreire@uepa.br, tanto do projeto de pesquisa quanto do currículo do 

proponente e das declarações requeridas, quando couber nesse último caso; 

4.2. O horário limite para o envio da proposta é até às 23h59 do prazo estipulado no 

cronograma. Propostas enviadas fora do prazo serão automaticamente eliminadas; 

4.3.  Esclarecimentos e informações adicionais acerca desta Chamada podem ser 

obtidos pelo endereço eletrônico catedrapaulofreire@uepa.br, podendo ser enviadas 

até o dia 15 de março de 2017, considerando-se que pode haver um prazo de 24 

horas para o atendimento com as respostas. Portanto, é de responsabilidade contatar 

a Cátedra Paulo Freire da Amazônia em tempo hábil.  

4.4. A proposta deve atender os seguintes pré-requisitos: a) pensar criticamente o 

legado de Paulo Freire na Amazônia, tendo em conta a relação com os eixos 

temáticos recomendados no item 1.1., b) aportar conhecimento teórico crítico ou 

relato de experiência significativa, original e que contribua para o reconhecimento 

do legado de Paulo Freire na região amazônica; c) contribuir para a história e 

memória do legado de Paulo Freire na Amazônia, podendo inclusive repercutir na 

atualidade, nas políticas educacionais e/ou práticas pedagógicas; d) promover o 

diálogo e o esforço interdisciplinar. 

4.5. O projeto de pesquisa deve contemplar pelo menos as seguintes informações: a) 

Identificação da proposta (Instituição, Entidade ou Movimento Social; Eixo 

Temático); Título do Projeto; b) Dados do proponente (nome do pesquisador/a 

responsável e currículo anexado); c) Equipe (nome e vínculo institucional ou com 

organização social); d) Instituições, Entidades e/ou Movimentos Sociais 

participantes; e) Área do conhecimento predominante e áreas do conhecimento 

correlatas; f) Dados gerais do projeto, incluindo título, palavras-chave, resumo, 

objetivos e justificativa; g) Problemática de pesquisa, breve revisão de literatura, 

relevância e impacto do projeto para o conhecimento do legado de Paulo Freire na 

Amazônia; h) Metodologia de pesquisa; i) Principais resultados a serem alcançados; 

j) Referências; k) Cronograma.  

mailto:catedrapaulofreire@uepa.br
mailto:catedrapaulofreire@uepa.br
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4.6. O projeto deve possui entre 15 e 25 páginas, incluindo referências bibliográficas, 

escrito em letra Times New Roman, fonte 12, espaçamento 1,5, com citações e 

referências de acordo com as normas da ABNT. 

5. Da análise das Propostas: 

5.1. Do Comitê Avaliador: 

O Comitê Avaliador será composto com a representação de no mínimo um 

Grupo de Pesquisa de cada IES parceira da Cátedra Paulo Freire da Amazônia, a ser 

convidado pelo Núcleo de Educação Popular Paulo Freire (NEP) do Centro de Ciências 

Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), líder da 

Cátedra. 

O NEP poderá ainda convidar Grupos de Pesquisa de IES externas à região 

amazônica que tenham produção afim com o objeto da presente Chamada Pública.  

5.2. Da Primeira Etapa: análise de aspectos formais  

Na primeira etapa o Comitê Avaliador terá como foco o descrito nos itens 5.2.1., 

5.2.2., constantes a seguir.  

5.2.1. Atendimento de critérios de elegibilidade: a) 3.2.1.1; b) 3.2.1.2; c) 3.2.1.4 

alíneas a, b, c.  

5.2.2. Atendimento da exigência de submissão de projeto de pesquisa  

 

5.3. Da Segunda Etapa: análise de mérito  

A análise de mérito dos projetos de pesquisa propostos considerará os 

dispositivos nos itens 5.3.1.,  

5.3.1. Vinculação a um dos eixos temáticos estabelecidos no item 1.1.;  

5.3.2. Perfil multidisciplinar da equipe de pesquisadores;  

5.3.3. Alinhamento com o item 4.4. que trata dos pré-requisitos da proposta; 

5.3.4. Atendimento das exigências dos itens 4.5. e 4.6.;  
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5.3.5. Coerência dos objetivos e justificativa em relação ao objeto da proposta e eixo 

temático correlato; 

5.3.6. Pertinência e consistência da problemática de pesquisa, breve revisão de 

literatura, relevância e impacto do projeto para o conhecimento do legado de 

Paulo Freire na Amazônia; 

5.3.7. Coerência da proposta de metodologia de pesquisa, dos principais resultados a 

serem alcançados, considerando a problemática e os objetivos enunciados; 

5.3.8. Exequibilidade da proposta considerando-se o cronograma e o 

autofinanciamento da proposta; 

5.3.9. Experiência e capacidade do proponente e da equipe para liderar o projeto de 

pesquisa proposto; 

6. Do resultado: 

6.1. Os projetos de pesquisa aprovados serão divulgados no prazo estabelecido no 

cronograma. No prazo de até cinco dias úteis os pareceres serão enviados para o 

email do proponente, preservada a identificação dos pareceristas; 

6.2. Os projetos de pesquisa não aprovados serão divulgados com o respectivo 

parecer exclusivamente por email encaminhado ao proponente do projeto de 

pesquisa submetido; 

6.3. Em caso de recurso referente ao resultado preliminar, o proponente poderá 

enviar a contestação para o email catedrapaulofreire@uepa.br no prazo estabelecido 

no cronograma, no prazo máximo de 48h.  

6.4. O resultado final será divulgado conforme estabelecido no cronograma e 

endereço eletrônico indicados na presente chamada.  

7. Da vinculação do Projeto de Pesquisa à Cátedra Paulo Freire da Amazônia 

7.1. Os projetos de pesquisa aprovados integrarão a rede regional de investigação 

sobre o legado de Paulo Freire para a educação na Amazônia liderada pela Cátedra, 

e os executores dos projetos serão reconhecidos como pesquisadores da Cátedra;  

mailto:catedrapaulofreire@uepa.br
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7.2. Todas as ações e iniciativas da Cátedra, como pesquisas, eventos, publicações, 

formação de professores, serão desenvolvidas em articulação com os proponentes 

dos projetos de pesquisa aprovados, que passarão a atuar como membros efetivos da 

Cátedra.   

7.3. A vinculação dos projetos aprovados à Cátedra não comprometerá a propriedade 

intelectual das pesquisas desenvolvidas e seus resultados, que permanecerão sob 

propriedade dos seus autores, também responsáveis por seu conteúdo ideológico e 

científico. 

8. Do acompanhamento do Projeto de Pesquisa 

8.1. A Cátedra Paulo Freire da Amazônia constituirá um Comitê de 

Acompanhamento para trimestralmente dialogar com as equipes dos projetos de 

pesquisa aprovados para fins de acompanhamento da execução da pesquisa e as 

perspectivas de divulgação de resultados conforme o cronograma de publicação do 

livro da Cátedra, que se constitui numa das finalidades da presente Chamada 

Pública. 

 

8.2. Ao final do primeiro semestre cada equipe deve enviar um relatório preliminar 

de pesquisa para o Comitê de Acompanhamento.   

 

8.3. Os resultados preliminares dos projetos de pesquisa em execução serão 

discutidos num seminário a se realizar no mês de novembro de 2017, período que 

pode ser redefinido em acordo com os pesquisadores.  

 

8.4. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada à Cátedra 

Paulo Freire da Amazônia pelo coordenador, acompanhada da devida justificativa, 

devendo tal alteração ser autorizada antes de sua efetivação e observados os 

dispositivos da presente Chamada. 

 

8.5. As ações de acompanhamento e avaliação terão caráter contínuo, objetivando a 

gestão adequada e regular dos projetos.  

 

8.6. Durante a fase de execução do projeto, toda e qualquer comunicação com a 

Cátedra Paulo Freire da Amazônia deverá ser feita pelo e-mail 

catedrapaulofreire@uepa.br.   

mailto:catedrapaulofreire@uepa.br
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9. Da apresentação em evento acadêmico da Cátedra Paulo Freire da Amazônia 

9.1. É firmado o compromisso de contribuir para a realização de um evento 

acadêmico em rede sobre o legado de Paulo Freire na Amazônia, previsto para 

novembro de 2017, cujo detalhamento de tal evento deverá ser divulgado até o 

quarto mês após o início da execução dos projetos, com base no que for evidenciado 

no primeiro circuito de acompanhamento das pesquisas ao final do primeiro 

trimestre. 

10. Da produção e divulgação do artigo na publicação a ser liderada pela Cátedra 

Paulo Freire da Amazônia 

10.1. É firmado o compromisso de contribuir para a produção de uma publicação em 

rede sobre o legado de Paulo Freire na Amazônia, cujo detalhamento de tal 

publicação deverá ser divulgado até o quarto mês após o início da execução dos 

projetos, com base no que for evidenciado no primeiro circuito de acompanhamento 

das pesquisas ao final do primeiro trimestre. 

11. Das Disposições Gerais 

11.1. A Coordenação responsável pelo acompanhamento da presente Chamada é a 

Cátedra Paulo Freire da Amazônia. 

11.2. As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação ou promoção de 

eventos ou de projetos de pesquisa relacionados à presente Chamada deverão citar, 

obrigatoriamente, o apoio da Cátedra Paulo Freire da Amazônia e sua afiliação 

institucional.  

11.3. A Coordenação da Cátedra Paulo Freire da Amazônia reserva-se o direito de 

resolver os casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada.  

 

Belém, 10 de fevereiro de 2017. 

 

Profª. Drª. Ivanilde Apoluceno de Oliveira 

Coordenadora da Cátedra Paulo Freire da Amazônia 


