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CONVOCATÓRIA	
As	Amazônias	 e	 as	 Áfricas	 ensejam	uma	 visão	 panorâmica	 de	mundos	marcados	

por	uma	grande	heterogeneidade	étnica,	linguística	e	cultural.	O	desafio	de	transitar	pelas	

temáticas	que	envolvem	essas	macro-regiões	vem	sendo	assumido	em	diferentes	edições	

do	 Colóquio	 Internacional	 que	 ora	 apresentamos.	 O	 evento	 tem	 se	 constituído	 em	 um	

fórum	 de	 discussões	 para	 inquietações	 acadêmicas,	 para	 o	 desafio	 de	 lidar	 com	 os	

conteúdos	de	Amazônia	e	África	em	sala	de	aula,	mas	também	para	os	embates	cotidianos	

sobre	a	questão	do	uso	e	posse	da	terra	nessas	regiões,	bem	como	para	a	luta	contra	todo	

tipo	 de	 preconceito	 e	 pelo	 reconhecimento	 da	 diferença	 como	 elemento	 chave	 para	 a	

construção	 dos	 direitos	 à	 coisa	 pública	 e	 ao	 espaço	 público	 em	 condições	 dignas	 de	

cidadania.	

Ao	longo	de	quase	uma	década,	o	evento	tem	buscado	não	apenas	o	fortalecimento	

dos	 grupos	 de	 pesquisa	 existentes	 e	 o	 surgimento	 de	 redes	 interinstitucionais	 de	

pesquisas	sobre	as	Áfricas	e	as	Amazônias,	mas	também	a	ampliação	dos	debates	e	ações	

sobre	a	aplicação	dos	dispositivos	 constantes	das	 leis	10.639,	de	9	de	 janeiro	de	2003	e	

11.645,	de	10	de	março	de	2008,	que	 tornam	obrigatório	o	ensino	de	Arte	e	História	da	

África,	dos	afrodescendentes	e	dos	povos	indígenas	nos	diferentes	níveis	de	ensino.	

Assim,	 com	o	objetivo	de	 realizar	 ações	 integradas	 em	 torno	de	um	eixo	 comum	

que	 articule	 as	 temáticas	 das	 Amazônias,	 das	 Áfricas	 e	 das	 Áfricas	 na	 Pan-Amazônia,	 o	

Colóquio	 Internacional	 “As	 Amazônias,	 as	 Áfricas	 e	 as	 Áfricas	 na	 Pan-Amazônia”	

chega	a	sua	9ª	edição	no	ano	de	2017,	a	ser	realizada	no	período	de	11	a	13	de	dezembro	

de	 2017,	 no	 campus	 da	 Universidade	 Federal	 do	 Acre,	 e	 convida	 professor@s,	 alun@s,	

artistas,	movimentos	 sociais	e	 sindicais	e	 interessad@s	na	 temática	de	um	modo	geral	 a	

participar	 deste	 evento	 na	 forma	 de	 comunicações	 orais,	 ou	 como	 participantes	 em	

oficinas	e	mesas-redondas.	

	

	

	



2	
	

CRONOGRAMA	

07	 de	 agosto	 a	 06	 de	 outubro	 de	 2017	 –	 Submissão	 de	 resumos	 para	

comunicações	orais.	

27	de	outubro	de	2017	–	Resultado	dos	resumos	aprovados.	

03	de	novembro	de	2017	–	Data	limite	para	envio	de	cartas	de	aceite.	

01	de	novembro	a	07	de	dezembro	de	2017	–	Inscrições	para	participação	como	

ouvinte	em	oficinas.	

01	 de	 novembro	 a	 07	 de	 dezembro	 de	 2017	 –	 Inscrições	 para	

participantes/ouvintes	de	mesas-redondas.	

11	 a	 13	 de	 dezembro	 de	 2017	 –	 IX	 Colóquio	 Internacional	 “As	 Amazônias,	 as	

Áfricas	e	as	Áfricas	na	Pan-Amazônia”	

22	 de	 dezembro	 de	 2017	 –	 Data	 limite	 para	 envio	 de	 textos	 completos	 para	

publicação	em	anais.	

	
NORMAS	PARA	SUBMISSÃO	DE	RESUMOS	DE	COMUNICAÇÃO	ORAL	
	
Os(as)	 interessados(as)	 poderão	 submeter	 até	 2	 (dois)	 trabalhos,	 sendo	 1(um)	

como	 AUTOR(A)	 e	 outro	 como	 CO-AUTOR(A).	 Não	 serão	 permitidos	 mais	 de	 2	 (dois)	

autores	 por	 comunicação	 oral.	 Não	 será	 permitida	 a	 leitura/apresentação	 dos	 trabalhos	

por	terceiros.	A	submissão	de	resumos	será	feita	por	meio	de	formulário	eletrônica	ainda	a	

ser	divulgado.	

Os	resumos	submetidos	deverão	conter	os	seguintes	elementos:	

a)	Possuir	de	150	a	500	palavras;	

b)	Conter	objetivo(s),	referencial	teórico/procedimentos	metodológicos	e	

conclusão;	

c)	Mínimo	de	três	e	máximo	de	cinco	palavras-chave	(separadas	por	ponto);	

d)	Não	possuir	parágrafos,	subtítulos	ou	citações.	

Os	resumos	inscritos	em	Sessões	de	Comunicações	Livres	deverão	ser	inseridos	em	

um	dos	eixos	temáticos	abaixo:	

1. Artes	nas	Amazônias.	

2. Cidades,	natureza	e	problemática	ambiental.	

3. Ensino,	 práticas	 de	 educação	 e	 experiências	 de	 sala	 de	 aula:	 desafios	 das	

leis	10.639/2013	e	11.645/2008	

4. Estudos	culturais	nas	Amazônias.	

5. Estudos	linguísticos	nas	Amazônias.	

6. Estudos	pós-coloniais:	raça,	gênero	e	etnia.	

7. História,	memória	e	literaturas.	
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8. Línguas	e	literaturas	indígenas	nas	Amazônias.	

9. Questões	negras	e	indígenas	nas	Amazônias.	

10. Representação,	discursos	e	identidades.	

11. Territórios,	territorialidades	e	a	questão	agrária	nas	Amazônias.	

12. Tradição	oral,	oralidade	e	literaturas	orais.	

	

A	avaliação	considerará	os	seguintes	elementos:	

01	-	Clareza	do(s)	objetivo(s)	

02	-	Coesão	

03	–	Coerência	

04	-	Referencial	teórico-metodológico	

05	–	Conclusão	

	

REALIZAÇÃO	

Universidade	Federal	do	Acre	

Pró-Reitoria	de	Extensão	e	Cultura	

Centro	de	Educação,	Letras	e	Artes	

Programa	de	Pós-Graduação	em	Letras:	Linguagem	e	Identidade	

Conselho	de	Missão	entre	Povos	Indígenas	

Grupo	de	Pesquisa	História	e	Cultura,	Linguagem,	Identidade	e	Memória	

Nepan	Editora	

	

Mais	informações	www.posletrasufac.com	
https://www.facebook.com/coloquioufac/		

Contato:	coloquioufac@gmail.com	


