
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

GRUPO DE PESQUISA O DIREITO À CIDADE EM SANTARÉM-PA

EDITAL GDAC-UFOPA nº 01/2018 

CHAMADA DE TRABALHOS 

O Grupo de Pesquisa “O direito à cidade em Santarém – PA”, da Universidade Federal do

Oeste do Pará, promoverá o II Seminário de Direito a Cidade em Santarém-PA, nos dias

30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019 com a temática  “Cidades e Bem Viver na

Amazônia”.

1. Do Seminário

1.1 O II Seminário de direito à cidade em Santarém-PA terá como temática “Cidades e

bem-viver na Amazônia”. O objetivo do evento é compreender como o bem-viver, em seus

aportes teóricos e práticos, está presente na realidade das cidades amazônicas. Pretende-se

que esse seja um espaço de trocas de trabalhos acadêmicas realizados a partir do norte do

Brasil bem como de aproximação entre os saberes produzidos nas universidades e fora delas,

privilegiado ainda as experiências dos diversos sujeitos coletivos que reivindicam o direito à

cidade. 

1.2 As atividades do II Seminário de direito à cidade em Santarém-PA serão realizadas na

Universidade Federal do Oeste do Pará entre os dias 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de

2019.  Está  prevista  a  realização  das  seguintes  atividades:  mesa  de  abertura,  palestras,



grupos  de  trabalhos,  minicursos,  plenária  organizada  pelos  movimentos  sociais  da

região, atividade cultural.

2. Da Comissão Organizadora

2.1  A Comissão  Organizadora  será  composta  pela  Professora  Ana  Beatriz  Oliveira  Reis,

coordenadora do grupo de pesquisa “O direito à cidade em Santarém-PA” e estudantes da

UFOPA.

3. Do recebimento de trabalhos e da avaliação

3.1 Os trabalhos recebidos serão agrupados de acordo com critérios de afinidade temática

com vistas à organização de grupos de trabalho (GT’s) que ocorrerão no dia 31 de janeiro de

2019 nos turnos da manhã e da tarde.

3.2 A avaliação dos resumos expandidos será realizada pelos coordenadores dos GT’s.

3.3 Serão aceitos trabalhos nas modalidades comunicação científica e relato de experiência.

3.4 A modalidade  comunicação científica destina-se aos trabalhos cujas autoras e autores

sejam pesquisadores graduandos, graduados, mestres, mestrandos, doutores ou doutorandos,

professores.

3.5 Na modalidade relato de experiência, podem submeter trabalhos, além daqueles que se

quadram na modalidade anterior, ativistas sociais, militantes, coletivos, movimentos sociais e

sindicais. Essa modalidade tem como objeto de discussão a construção e a práxis cotidiana

dos diversos sujeitos e organizações cuja atuação está inserida em algum dos eixos temáticos

do seminário.

3.6 Cada inscrita(o) pode submeter apenas um trabalho como autor(a) e um trabalho como

co-autor(a). Serão admitidos trabalhos cuja autoria seja de até três autoras (es).

3.7  A  submissão  de  trabalhos  será  feita  pelo  site

https://direitoacidade2sem.wixsite.com/gdac

3.8  Os  resumos  expandidos  de  comunicação  científica  e  de  relato  de  experiência  serão

publicados nos anais do evento, desde que sejam aprovados e apresentados oralmente por um

de seus autores no seu GT (dia 31 de janeiro).

3.9  Todos  os  resumos  expandidos  serão  avaliados  pelos  coordenadores  dos  GT’s  que

selecionarão até 12 trabalhos para apresentação.



3.10  As  opiniões  expressas  pelas(os)  autoras(es)  dos  trabalhos  são  de  sua  exclusiva

responsabilidade.

3.11 Os trabalhos selecionados serão divulgados até o dia 21 de dezembro de 2018.

3.12 O texto deve ser redigido em língua portuguesa.

3.13 O título deve expressar, de forma clara e precisa, o conteúdo geral do trabalho.

4. Do formato dos resumos expandidos: 

4.1 Título centralizado, totalmente em caixa alta (letras maiúsculas);

4.2 Nome completo da(os) autoras (es), Titulação e Vinculação Institucional. No caso dos

relatos de experiência, as(os) autoras(es) deverão indicar o nome e a entidade que participam

ou a causa para a qual militam. 

4.3 E-mail e telefone das(os) autoras(es) e link para currículo na plataforma Lattes (apenas

para comunicação científica).

4.4 Palavras-chave (no máximo cinco);

4.5  Indicação  do  Grupo  de  trabalho  (item  5)  no  qual  o  trabalho  se  insere,  escrita

imediatamente abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), respeitado o espaço de 1 (uma) linha

entre os dois elementos;

4.6 O Resumo Expandido deve ser redigido em documento no formato Word (.doc), papel

A4, com a seguinte formatação de margens: superior 2 cm, inferior 3 cm, lateral esquerda 3

cm, lateral direita 2 cm. 

4.7 Texto em fonte “Times New Roman”, Tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5 linha

e demais elementos solicitados no ponto 4.1, com exceção das notas de rodapé, que deverão

estar escritas em fonte “Times New Roman”, tamanho 10, com espaçamento simples entre

linhas, e sem espaçamento acima ou abaixo do parágrafo;

4.8 Tamanho: de 4 (quatro) a 5 (cinco) páginas.

4.9 O Nome completo do(s) autor(es) abaixo do título, deverá observar o espaço de 1 (uma)

linha entre o título e o nome dos autores, alinhados à direita, em itálico, sendo que, nos casos

de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em linhas diferentes,  na ordem

alfabética do primeiro nome;



4.10 Titulação do(s) autor(es) feita em nota de rodapé, com indicação do e-mail e telefone

do(s) autor(es) e link(s) para currículo na plataforma Lattes, caso possua, na ordem exata aqui

disposta;

4.11 Palavras-chave escritas imediatamente abaixo da indicação do eixo temático, respeitado

o espaço de 1 (uma) linha entre os dois elementos, em letras minúsculas (com exceção de

nomes próprios) e sem qualquer formatação (negrito, itálico, sublinhado), no número máximo

de 5 (cinco), separadas por ponto-vírgula;

4.12 Texto do resumo com recuo de primeira linha igual a 1,5cm, justificado, sem a inserção

de qualquer linha em branco entre os parágrafos, devendo o texto vir imediatamente abaixo

das palavras-chave, respeitado o espaço de 1 (uma) linha entre o texto e as palavras-chave.

4.13 No nome do arquivo “.doc” enviado deverá constar o sobrenome do(s) autor(es) em

letras maiúsculas e o título do resumo expandido (não sendo inserido o subtítulo), devendo o

mesmo ser preenchido da seguinte forma: “ SOBRENOME – Título do artigo.doc”

5. Dos Grupos de Trabalhos (GT’s):

1) DIREITO À CIDADE E MEIO AMBIENTE;

Coordenação: 

João Paulo Soares de Cortes – Professor do curso de Gestão Ambiental/UFOPA

Rafael Caldeiras Magalhães – Professor do curso de Gestão Ambiental/UFOPA

Amanda Leão – Ativista Movimento Tapajós Vivo

Resumo: O presente GT “Direito à cidade e meio ambiente” tem por objetivo discutir

trabalhos  que  abordem  a  cidade  como  espaço  de  convergência,  construção  e

fortalecimento  de  lógicas  convencionais  e  alternativas  de reprodução do espaço e

gestão dos recursos naturais na Amazônia. Abordar dimensões múltiplas da temática

ambiental e os pontos de conflito e convergência com os processos urbanos. Pautas de

investigação sugeridas: 1 - Espaço do acontecer – A cidade como espaço de reflexão e

ação em Meio Ambiente. 2 - Meio Ambiente em ângulos retos – Qualidade ambiental

e outras lógicas de organização e gestão do espaço. 3 - A cidade como extensão da



Floresta – Tensões e conexões entre o rural,  o urbano e a exploração dos recursos

naturais na Amazônia.

2) DIREITO À CIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Coordenação: 

Ana  Beatriz  Oliveira  Reis –  professora  do  curso  de  Gestão  Pública  e

Desenvolvimento Regional/UFOPA 

Elen  Cristina  da  Silva  Pessôa –  professora  do  curso  de  Ciências  Econômicas/

UFOPA

Sara Pereira – educadora popular da FASE- Amazônia 

Resumo: O GT “Direito à cidade e movimentos sociais” pretende criar um espaço de

discussão sobre os processos de luta pela transformação do espaço diante das novas

dinâmicas  sociais  e  econômicas  que  tem sido  impostas  às  cidades  da  Amazônia.

Entende-se que a resistência a esses processos é realizada por sujeitos políticos da

cidade e do campo, na conexão entre o urbano e o rural. Pretende-se verificar 1) quem

são esses  sujeitos  políticos;  2)  o  conteúdo  desse  direito  à  cidade  reivindicado na

Amazônia  na  sua  relação  ou  não  com o  bem viver  e  3)  quais  são  as  principais

dificuldades  encontradas   para  a  construção  de  um  novo  espaço.  Nesse  sentido,

reflexões teóricas sobre o direito à cidade alicerçadas em experiências empíricas serão

bem-vindas.

3) DIREITO À CIDADE, GÊNERO E SEXUALIDADE

Coordenação:

André Freire Azevedo – professor do curso de Direito/UFOPA

Resumo: A cidade  moderna  é  espaço,  em sua  anonimidade,  para  a  expressão  de

performances de gênero e sexualidades ilícitas, divergentes e insurgentes; ao mesmo

tempo,  as  estruturas  das  cidades  contemporâneas  estão  inscritas  por  normas  de



gênero, reinscritas por sua vez nos sujeitos (Jessica Sewell). O presente GT trabalhará

a conexão entre gênero, sexualidade e o direito à cidade, refletindo, como sugerido

por Elisabete Bilac, sobre os modos com que o espaço urbano, em seus processos e

práticas,  condiciona e generifica determinadas performances sociais (e vice-versa).

Refletiremos sobre a relação entre a organização do espaço urbano e o acesso ao valor

de uso da cidade segundo critérios de gênero e sexualidade em suas intersecções com

raça,  classe  e  etnia,  imaginando  cidades  reinventadas  enquanto  instrumento  de

emancipação de mulheres e sujeitos LGBTI

4) DIREITO À CIDADE E A CRÍTICA AO DESENVOLVIMENTO

Coordenação:

Andréa Simone Rente Leão - professora do curso de Ciências Econômicas/ UFOPA

Girlian Silva de Sousa - professora do curso de Ciências Econômicas/ UFOPA

Resumo: Este  grupo  propõe  refletir  sobre  as  diversas  formas  de  relação  entre  a

sociedade, ser humano e o meio natural urbano, explorando tanto os conflitos pela

apropriação  dos  recursos  naturais,  como também as  diversas  formas  de  interação

harmônica  entre  a  sociedade  e  a  paisagem  natural  urbana,  buscando  pensar

criticamente processos de desenvolvimento que estejam de acordo ou em desacordo

com propostas transformadoras das relações econômicas e socioambientais no meio

urbano.

5) DIREITO À CIDADE E TERRITORIALIDADE

Coordenação:

Francilene Sales da Conceição – Professora do curso de Geografia/ UFOPA

Márcio  Júnior  Benassuly  Barros –  Professor  do  curso  de  Gestão  Pública  e

Desenvolvimento Regional/UFOPA



Resumo: A proposta apresentada por esse GT objetiva discutir como se dá as formas

de usos, apropriação e a representação das cidades na Amazônia por seus agentes, a

partir de um amplo processo de segregação socioespacial que se cristaliza por meio da

mercantilização  e  da  privatização dos  direitos  dos  cidadãos  ao  uso  à  cidade  e  às

territorialidades.  A  cidade  vem  sendo  concebida  como  um  acúmulo  de  tempos

desiguais e um receptáculo da reprodução ampliada do capital que causa rupturas nas

territorialidades e espacialidades dos povos amazônicos em suas múltiplas dimensões

e  escalas  espaciais.  Nesse  sentido,  compreender  a  dinâmica  e  a  lógica  do espaço

urbano se faz cada vez mais necessária, pois ao mesmo tempo em que há a expansão

das relações capitalistas de produção, cria-se no interior desse modelo hegemônico, os

movimentos  sociais  urbanos de resistências,  lutando frente  às formas de exclusão,

marginalização e criminalização dos seus direitos humanos e identitários. 

6) DIREITO  À  CIDADE,  A  MEMÓRIA  E  AO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO

CULTURAL

Coordenação: 

Cínthia  dos  Santos  Moreira  Bispo –  Professora  do  curso  Bacharelado  em

Arqueologia/ UFOPA.

Bruno Sanches Ranzani da Silva – Professor do curso Bacharelado em Arqueologia/

UFOPA

Sidney Canto – Historiador e Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós

– IHGTap

Resumo:  Este  GT  busca  proporcionar  trocas  de  conhecimentos  no  que  tange  a

pesquisas  e  experiências  sociais  relacionadas  a  cidade,  memórias  e  ao  patrimônio

histórico  cultural.  Abrangendo  ainda  discussões  sobre  lutas  sociais  e  busca  pela

manutenção das experiências, cultura e memórias vividas em Santarém e sua região,

entendendo  assim,  que  Direito  à  Cidade  perpassa  por  questões  de  identidades

coletivas  e  plurais.  Sendo  assim,  este  espaço  será  destinado  a  apresentação  de

levantamentos de dados iniciais, resultados parciais ou finais de pesquisas.



6. Das inscrições

6.1 Para participar do evento com apresentação de trabalho, os interessados deverão submeter

Resumo  Expandido  (vide  item  3  e  seguintes)  no  site

https://direitoacidade2sem.wixsite.com/gdac entre os dias 02 de outubro de 2018 a 03 de

dezembro de 2018. O corpo do e-mail deve conter nome completo, telefone e instituição de

vinculação  do(s)  autor(es),  devendo  o  campo  “assunto”  ser  preenchido  com  os  dizeres

“Modalidade (comunicação científica ou relato de experiência) e o nome do GT.

6.2  Os  resumos  expandidos  devem estar  relacionados  à  temática  geral  do  Seminário,  de

acordo com os seguintes eixos temáticos dos grupos de trabalho: 01, 02, 03, 04, 05 e 06.

6.4 Ouvintes poderão se inscrever no seminário previamente pelo site. O valor da inscrição

será de R$ 10,00 (dez reais) para acadêmicos e de R$ 20,00 (vinte reais) para profissionais,

com a finalidade de custear despesas gerais do evento.

6.5 Aqueles que irão apresentar trabalho também deverão se inscrever previamente no site.

https://direitoacidade2sem.wixsite.com/gdac

6.6 As inscrições para os Minicursos serão realizadas separadamente.

7. Da apresentação dos trabalhos

7.1 A exposição oral dos resumos expandidos será realizada no dia 31 de janeiro de 2019,

integrando a programação do II Seminário de Direito à Cidade.

7.2 A duração das exposições será de até 15 minutos por trabalho, podendo haver debate na

sequência  das  apresentações  ou,  ao  final,  conforme  os  coordenadores  dos  GT’s

convencionarem.

7.3 Em caso de coautoria, será suficiente a presença de pelo menos um dos coautores no

momento da exposição.

7.4  A organização  do  evento  irá  garantir  Datashow  para  a  apresentação  nos  Grupos  de

Trabalhos.

8. Dos Certificados 

8.1 A carga-horária total  do evento será de  16 horas.  Os certificados dos ouvintes serão

emitidos pela PROCCE após o evento.

8.2 Só serão certificados os ouvintes que participarem de 75 % das atividades.



8.3  Os  certificados  dos  participantes  que  apresentarem trabalhos  e  dos  participantes  dos

minicursos serão entregues logo após a realização dos GT’s e/ou minicursos.

9. Disposições finais

9.1  Qualquer  alteração  realizada  neste  edital  será  comunicada  em  tempo  hábil  e  estará

disponível no site do evento e na página do grupo de pesquisa no Facebook O direito à cidade

em Santarém-PA.

9.2  O  presente  Edital  ficará  à  disposição  dos  interessados  no  site

https://direitoacidade2sem.wixsite.com/gdac

9.3 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão Organizadora e as

solicitações  de  esclarecimentos  adicionais  deverão  ser  formalizadas  pelo  e-mail:

direitoacidade2seminario@gmail.com

Santarém, 10 de setembro de 2018. 

ASSINADO NO ORIGINAL 

_____________________________________________________ 

Profª. Ana Beatriz Oliveira Reis

https://www.facebook.com/direitoacidadesantarem/
https://www.facebook.com/direitoacidadesantarem/

