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Título do Livro Autor/organizador 
participante 

Breve descrição do livro Resumo da atividade Data e Hora 

Amazônia: fronteiras, 
grandes projetos e 
movimentos sociais 

Prof. Aiala Colares 
Doutor em Ciências do 
Desenvolvimento 
Socioambiental pelo 
Programa de Pós Graduação 
em Desenvolvimento 
Sustentável do Trópico 
Úmido (PPGDSTU-NAEA-
UFPA). Professor Assistente 
IV da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA). Pós 
Doutorado em Geografia 
pelo Programa de Pós 
Graduação em Geografia da 
Universidade Federal de 
Pernambuco (PPGEO-UFPE). 
Coordenador e Pesquisador 
do Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros (NEAB-UEPA). 

As reflexões apresentadas 
em primeira mão durante o I 
Simpósio Nacional de 
Geografia da Amazônia estão 
aqui reunidas em doze 
capítulos, divididos em 
quatro eixos temáticos: 
Política e Fronteira na 
Amazônia; Cidade na 
Amazônia; Território, 
Conflitos e Ambiente na 
Amazônia; Territorialidades e 
Movimentos Sociais na 
Amazônia. 

- Comentários sobre as 
pesquisas apresentadas no E-
book Amazônia: fronteiras, 
grandes projetos e 
movimentos sociais. 
- Apresentação das pesquisas 
mais recentes do programa 
de pós-graduação em 
Geografia da UEPA; a visão 
da geografia sobre questões 
contemporâneas (Covid, 
economia e política). 

09/07/2020 (quinta-feira) 
Às 16:00 

Educação especial: 
cidadania, memória e 

história. 

Profa. Ana Paula Fernandes 
Professora na Universidade 
do Estado do Pará (UEPA). 
Integra a Associação Nacional 

Educação Especial: cidadania, 
memória e história é um livro 
idealizada a partir dos 
diálogos vivenciados no 

1) comentários sobre as 
discussões presentes no 
livro; o que as pesquisas do 
GEPEEAm mostram a 

02/07/2020 (quinta-feira) 
Às 16:00 



de Pós Graduação e Pesquisa 
em Educação (ANPED). 
Coordena o Grupo de 
Estudos e Pesquisas em 
Educação Especial da 
Amazônia - GEPEEAm e a 
Rede de Educação Especial 
do Campo. 

Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação 
Especial na Amazônia 
(GEPEEAm), com alunos e 
com professores da Educação 
Básica e do Ensino Superior 
em atividades de extensão e 
pesquisa 

respeito das políticas de 
inclusão do aluno com 
necessidades especiais. 
2) como as políticas de 
inclusão tem sido 
implementadas nos últimos 
anos; a visão da 
pesquisadora sobre o cenário 
atual e como é possível 
avançar nas práticas de 
inclusão em sala de aula. 

A Prática Humanizada da 
Enfermagem do Novo 

Milênio: 75 anos da Escola 
de Enfermagem Magalhães 

Barata 

Prof. José Augusto Carvalho 
Doutor em Sociologia pelo 
Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia da 
Universidade Federal de São 
Carlos- UFSCAR. Atuou como 
Chefe do Departamento 
Acadêmico de Filosofia e 
Ciências Sociais na 
Universidade do Estado do 
Pará - UEPA. Atualmente 
atua como Coordenador do 
Núcleo de Pesquisa, extensão 
e Pós Graduação (NUPEP), 
vinculado ao curso de 
graduação em enfermagem 
da Universidade do Estado 
do Pará –UEPa. 
Profa. Margarete Bittencout 
Doutora em Patologia das 
Doenças Tropicais pela 
Universidade Federal do 

Os organizadores, professora 
Margarete Bittencourt e 
professor José Augusto 
Carvalho, reuniram as 
pesquisas de docentes e 
egressos do curso de Pós-
graduação em enfermagem 
da UEPA sobre temas 
contemporâneos da área: 
humanização da assistência 
em saúde, terapias 
alternativas, administração 
de serviços em saúde, saúde 
mental entre outros, além de 
mostrar o potencial da 
pesquisa em enfermagem 
para a difusão de 
conhecimentos na área da 
saúde. 

1) apanhado das pesquisas 
apresentadas nesse primeiro 
volume. 
2) a importância da Escola de 
Enfermagem Magalhães 
Barata: centro de formação 
de profissionais de saúde e 
seu pioneirismo na região. 
3) as pesquisas da 
enfermagem nos campi do 
interior; atenção à saúde no 
campo. 
4) a atuação da enfermagem 
no contexto da covid. 

03/07/2020 
Às 10:30 

 
 



Pará. É Professora Assistente 
da Universidade do Estado 
do Pará - UEPA e Centro 
Universitário do Pará – 
CESUPA. Coordenadora a 
Escola de Enfermagem 
Magalhães Barata - Campus 
IV/UEPA. 
 

Olhares e Práticas em 
Diferentes Ambientes de 

Aprendizagem (série) 

Profa. Jeane Costa da Silva 
Doutorado em Educação 
Matemática pela PUC-SP. É 
professora - Secretaria de 
Estado de Educação do Pará 
e da Universidade do Estado 
do Pará. Desenvolve 
pesquisas nos temas: 
formação inicial do 
professor, educação 
matemática e aprendizagem 
significativa. 
Prof. Lucas Barbosa Souza 
É Licenciado em Matemática 
pela Universidade do Estado 
do Pará – UEPA, e discente 
do Mestrado Profissional em 
Ensino de Matemática 
(PPGEM-UEPA). 

O livro apresenta uma 
coletânea de pesquisas que 
se destacaram na Jornada de 
Estágio do Curso de 
Matemática da UEPA pela 
contribuição dos docentes 
(em formação) para o 
aprendizado dessa disciplina 
nas turmas de ensino 
fundamental. 

1) Apresentação do projeto 
jornada de estágio do curso 
de Licenciatura em 
Matemática do Estado do 
Pará; 2) Divulgação do 
primeiro E-book intitulado “ 
Olhares e Práticas em 
diferentes ambientes de 
aprendizagens”; 3) 
Importância do Estágio 
Supervisionado durante a 
Formação Inicial. 

03/07/2020 (sexta-feira) 
Às 17:00 

Soluções em Engenharia de 
Produção (série) 

Prof. André Silva Melo 
Engenheiro Mecânico pela 
UFPA, Mestre e Doutor em 
Engenharia de Produção pela 
COPPE/UFRJ. É Professor 

Soluções em Engenharia de 
Produção (V. 1 e V.2) reúnem 
dezenas de trabalhos de 
interesse e relevância para a 
economia do Pará. As 

1) Apresentação das 
pesquisas que compõem a 
série Soluções em 
Engenharia de Produção. 
2)O setor produtivo na região 

 
06/07/2020 (segunda-feira) 

Às 11:00 
 

A confirmar 



Titular da área de 
Suprimentos e Coordenador 
dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu do 
CCNT/UEPA. Atualmente 
coordena a Rede de 
Incubadoras de Tecnologia 
da UEPA (RITU – UEPA). 
 

pesquisas discutidas nos dois 
livros ocorreram no contexto 
de trabalhos de conclusão de 
cursos de graduação em 
Engenharia de Produção. 

amazônica: deficiências e 
avanços; efeitos da indústria 
4.0 
3) Apresentação da RITTU: a 
UEPA no contexto da 
inovação 

Sociedades e Saberes da 
Amazônia 

Prof. Marco Antônio Camelo 
Doutor em Educação 
Brasileira InfantoJuvenil pela 
PUC-Rio de Janeiro. Professor 
da Universidade do Estado 
do Pará e professor 
catedrático da Faculdade 
Integrada Brasil Amazônia; 
revisor, membro e 
parecerista da Editora da 
Universidade do Estado do 
Pará - EDUEPA. Tem 
experiência nas áreas de 
literatura, 
ensino/aprendizagem, 
educação e cultura. 
 

“Sociedades e Saberes da 
Amazônia” reúne as 
reflexões de pesquisadores 
ligados à Universidade do 
Estado do Pará (UEPA), à 
Universidade Federal do Pará 
(UFPA), ao Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA) e à 
Universidade do Texas. Estes 
abordam aspectos da cultura 
– como a música, a literatura, 
a dança, a visualidade, a 
religiosidade – tendo como 
enfoque o elemento 
humano, o amazônida. 

1) apresentação das 
pesquisas que compõem o 
Sociedades e Saberes da 
Amazônia, seus eixos 
temáticos e a abordagem 
transdisciplinar para o 
entendimento da cultura e 
do elemento humano 
amazônico. 
2) apresentação das 
pesquisas do Programa de 
Mestrado em Letras da 
UEPA. 

06/07/2020 (segunda-feira) 
Às 16:00 

A confirmar 
 
 
 

A Produção do 
Conhecimento em Contextos 

Indígenas (série) 

* 

Profa. Joelma Alencar 
Doutora em Educação pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte-UFRN. É 
membro do Comitê Inter 
setorial de Política 
Indigenista do Estado do 

A série A Produção do 
Conhecimento em Contextos 
Indígenas (vols. 1,2 e 3) é 
resultado do esforço 
integrado entre acadêmicos 
do Curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena e a 

1) apanhado sobre as 
pesquisas apresentadas em A 
Produção do Conhecimento 
em Contextos Indígenas. 
2) apresentação do trabalho 
desenvolvido pelo Núcleo de 
Formação Indígena da UEPA; 

07/07/2020 (terça-feira) 
Às 10:30 

 



Pará, membro do Comitê 
Científico do Grupo de 
Trabalho Temático Corpo e 
Cultura (CBCE), e 
representante da UEPA na 
Comissão Gestora dos 
Territórios Etnoeducacionais 
no Pará. Também é 
representante da UEPA na 
Comissão Interinstitucional 
do Pará de Educação dos 
Indígenas Warao (imigrantes 
refugiados da Venezuela). É 
coordenadora do Núcleo de 
Formação Indígena e do 
Curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena, ambas 
na Universidade do Estado 
do Pará. 
Prof. Cláudio Emídio Silva 
Biólogo, possui doutorado 
em Educação com o tema 
Educação escolar indígena 
pela UFPA.  Atua 
principalmente nas áreas de 
Biologia - Etnobiologia; 
Etnozoologia; Etnoecologia; 
Conhecimento tradicional 
indígena como forma de 
conhecer o mundo; Caça e 
manejo de fauna com 
populações indígenas. É 
colaborador do Núcleo de 

equipe do Núcleo de 
Formação Indígena da 
Universidade do Estado do 
Pará. As pesquisas realizadas 
pelos alunos das etnias 
Tembé-Tenetehár, Suruí-
Aikewára e Gavião 
promovem o diálogo entre 
saber escolar e 
conhecimento tradicional, 
bem como propõe 
ferramentas didáticas para o 
ensino escolar indígena em 
várias disciplinas. 

pioneirismo e resultados na 
formação de professores 
indígenas. 
3) as pressões sobre os 
territórios indígenas e seus 
efeitos sobre a vida nas 
comunidades; os impactos 
nas atividades de educação e 
a visão dos pesquisadores do 
NUFI sobre a educação 
indígena dentro do contexto 
atual. 



Formação Indígena –NUFI – 
UEPA e do Mestrado em 
Educação Escolar Indígena 
pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação 
Escolar Indígena – PPGEEI/ 
UEPA-UFPA-UNIFESSPA-
UFOPA. 
 

Pesquisa em Saúde: 
experiências do Centro de 

Saúde Escola do Marco 

Profa. Erica Nunes 
Doutora em Ciências da 
Reabilitação (UNINOVE- SP) e 
Mestre em Ciência da 
Motricidade Humana (UCB-
RJ). É Professora efetiva do 
Curso de Fisioterapia da 
Universidade do Estado do 
Pará e Coordenadora de 
Ensino e Serviço do Centro 
de Saúde Escola do Marco. 
Prof. Renato Teixeira 
É fisioterapeuta formado 
pela Escola de Reabilitação 
do Rio de janeiro e Doutor 
em Educação pela PUC-RJ. 
Atua como professor do 
Curso de Graduação em 
Fisioterapia e no Mestrado 
Profissional Ensino em Saúde 
na Amazônia da UEPA. É Pró-
reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação da Universidade 
do Estado do Pará. 

Este e-book traz uma 
coletânea de 20 estudos 
realizados na Unidade de 
Ensino e Assistência em 
Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional (UEAFTO) e no 
Centro de Saúde Escola do 
Marco (CSE), ambos 
pertencentes ao complexo 
assistencial da UEPA. O livro 
contou com a parceria de 
vários professores, 
acadêmicos e profissionais da 
saúde do CSE. 

1) apanhado das pesquisas 
presentes no e-book 
Pesquisa em Saúde: 
experiências do Centro de 
Saúde Escola do Marco 
2) apresentação do Centro 
de Saúde Escola do Marco: 
integração entre as 
atividades de ensino e 
formação com o 
atendimento de saúde para a 
comunidade. 
3) a situação atual da saúde 
pública dentro do contexto 
da covid. 

07/07/2020 (terça-feira) 
Às 16:00 

 
 



 

Pesquisas em Saúde: um 
mosaico amazônico 

Profa. Edna Galvão 
Graduada em Educação Física 
pela Fundação Oswaldo 
Aranha, mestre em Educação 
pela Universidade Metodista 
de Piracicaba e doutora em 
Educação pela Universidade 
Federal Fluminense (2004). É 
professora da Universidade 
do Estado do Pará com 
atuação em temas como: 
saúde coletiva, saberes e 
práticas em saúde, lazer e 
ludicidade. 
Profa. Adjanny Estela 
Farmacêutica-Bioquímica 
(UFPA), Mestre e Doutora em 
Genética e Biologia 
Molecular (UFPA). Docente 
da Universidade do Estado 
do Pará (UEPA) em 
Santarém-Pará. 

Este livro se organiza em 
torno de dois eixos 
temáticos: “Saúde e seus 
aspectos biológicos” e 
“Saúde e seus aspectos 
socioambientais”. As 
experiências relatadas têm 
por base os trabalhos do 
Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação e 
Saúde de Populações 
Amazônidas – GEPESPA, da 
UEPA de Santarém, Pará. 

1) apanhado das pesquisas 
apresentadas no livro. 
2) a pesquisa em saúde no 
Oeste do Pará, atividades da 
UEPA campus Santarém. 
3) o contexto atual da saúde 
e seus impactos nas 
populações ribeirinhas. 

08/07/2020 (quarta-feira) 
Às 10:30 

 
 
 

Do Terreiro à Escola: 
diversidade Religiosa na Ilha 
de Mosqueiro, Belém-PA 

* 

Profa. Luciana Amoras 
Mestre em Educação pela 
Universidade do Estado do 
Pará e especialista em 
Ensino-aprendizagem 
Português Língua Estrangeira 
(PL2) pela Universidade 
Federal do Pará – UFPA. Atua 
em temas como: saberes 

O livro é resultado da tese de 
dissertação de Lucina 
Martins Amoras, convertida 
para livro e com a 
colaboração da profa. Denise 
Simões. Além de trazer uma 
cartografia das religiões de 
matriz africana praticadas na 
ilha de Mosqueiro, distrito de 

1) itinerário da pesquisa, as 
inquietações e problemáticas 
que resultaram no livro. 
2) a afro religiosidade na ilha 
de mosqueiro; a convivência 
escolar entre alunos afro 
religiosos e alunos tradição 
cristã. 
3) a inter-relação entre 

08/07/2020 (quarta-feira) 
Às 16:00 

 
 



populares e saberes 
escolarizados, educação para 
as relações étnico-raciais. 
Profa. Denise Simões 
Doutora em Sociologia na 
Universidade Federal do 
Ceará, tem ampla 
experiência na área de 
ensino de graduação e pós-
graduação. Atualmente 
coordena projeto voltado 
para a análise das relações 
entre a sociedade e a história 
da educação na Amazônia, 
com ênfase na segunda 
metade do século XX e 
pesquisa também as 
interfaces entre a Literatura 
e a Sociologia no processo de 
elaboração identitária na 
Amazônia. 

Belém-PA, o livro discute a 
intolerância religiosa vivida 
no ambiente escolar e os 
terreiros como espaços de 
espiritualidade e resistência 
para os afro religiosos . 

preconceito religioso e 
preconceito racial. 

 

* Os livros destacados com o  asterisco serão lançados na Feira:  os dois últimos volumes da série A Produção do conhecimento...: ciências da natureza e 

matemáticas / ....: linguagens e artes seriam lançados em abril no mês da cultura indígena; Do Terreiro à Escola: diversidade Religiosa na Ilha de 

Mosqueiro, Belém-PA era um projeto de livro impresso, mas será convertido para a-book previsto para ir ao ar no dia 07/07. 

 


